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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka konflikter som finns bland personer i förhållanden 
och se hur dessa problem kan lösas på ett smidigt sätt. Metoden för denna uppsats har, till största 
del varit, litteratursökning på Luleå tekniska universitets bibliotek. Denna uppsats berör, i 
huvudsak, konflikter inom parrelationer. Uppsatsen fördjupar sig i vad konflikter kan handla om 
och hur ett par kan lösa dessa. En stor del av ett förhållande är kommunikation. Hur parterna 
samtalar med varandra är viktigt, så missförstånd och konflikterna minimeras. Vidare tar uppsatsen 
upp olika lösningsstilar på konflikter. Om det är barn inblandade i förhållandet är det ännu viktigare 
för parterna att kunna hålla sams efter separationen än om de inte hade något gemensamt. För dessa 
och andra typer av konflikter finns det hjälp att få om paret inte klarar av att lösa problemen själva. 
Även om kommunikationen är en stor del av förhållandet är respekt och medmänsklighet också 
viktigt. Om ett par tappar respekten för varandra och slutar samtala är risken stor för låsta 
situationer.  
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1 Syfte, avgränsning, metod 
Alla människor vill vara älskade, känna behövda och älska tillbaka. När vi människor inleder 
relationer med andra människor krävs vissa saker såsom respekt, omtanke och ett ömsesidigt 
givande och tagande. Konflikter är en del av våra relationer. Det finns något som säger att ”de som 
älskar varandra bråkar”. Konflikter kan både göra oss svagare och starkare. Att ha konflikter med 
någon kär tär på en, det finns en massa negativ energi som vill ut. Idag är det vanligt att par ger upp 
relationen och delar på sig istället för att försöka lösa de problem som finns i förhållandet. För de 
par som känner att de inte kan lösa sina problem själva finns det hjälp att tillgå bland annat via 
kommunen. Att lösa problemen som finns inom relationen, innan paren verkligen ger upp, 
underlättar för fortsatta relationer till exempel om de har gemensamma barn. Det är viktigt för 
barnet att föräldrarna kan samarbeta. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konflikter kan uppstå i ett förhållande och titta på 
vilka lösningsmetoder det kan finnas för dessa problem. Detta för att få en djupare förståelse runt 
konflikter i parrelationer och dess lösningar. 

Frågor: 

Hur uppstår konflikter och hur avslutas? 

Hur kan överenskommelser och samförstånd uppstå i parrelationer? 

 

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att utgå ifrån par som har relationer i Sverige. En snabb översikt av 
samarbetssamtal i Norden kommer dock att ges för att få det nordiska perspektivet. Uppsatsen 
kommer att avgränsa sig till pars kommunikation, deras relation och deras problem på en vardaglig 
basis. Processer i rättsliga sammanhang kommer inte att behandlas så som rättgångsprövningar om 
vårdnadstvister. Uppsatsen kommer att utgå i från ett kvinnligt/manligt- perspektiv, men teorierna 
som tas upp i uppsatsen kan tillämpas i andra sammanhang utöver parrelationer. 

 

1.3 Metod 
Denna uppsats är teoretisk. Litteratur från ett flertal skilda ämnesområden har använts. Flera av 
böckerna är skrivna av psykologer med avstamp i deras erfarenheter. Den metod som använts för 
denna uppsats är främst litteratursökning på Luleå tekniska universitets bibliotek, sökord som 
konflikter, parrelationer och kroppsspråk har används. När det gäller den litteratur som är 
behandlad har min ambition varit att hålla mig så opartisk som möjligt till denna. 
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2 Val av partner 
Hela vår vardag består av olika möten, på jobbet, i skolan, på krogen och så vidare. Det är viktigt 
för oss människor att betyda något för andra människor. Det finns teorier som menar att vi blir till 
genom andra personer och därav spelar val av partner en stor roll.  
 
2.1 Kroppens betydelse 
De flesta människor anser att de attraheras bäst av det andra könet om personen är av medellängd, 
det vill säga 160-170 centimeter för kvinnor och 170-180 centimeter för män. Män kan känna sig 
skrämda av en lång kvinna. En man vill gärna vara längre än sina kvinnor då det kan kännas 
positivt för dem, män dras även till kvinnor som är mindre och på det sättet upplevs som små och 
sårbara. Dock har män som är över medellängd inte samma problem med längre kvinnor.1

 

Män bedömer ofta en kvinna utifrån kroppsformen men ansiktet är också viktigt. Kroppsdelar som 
drar till sig mäns uppmärksamhet är främst ben, rumpa och bröst eftersom dessa skiljer könen åt 
och sänder signaler om kvinnlighet. Kvinnor koncentrerar sig främst på personligheten hos en man 
och det som uttrycks i hans ögon och ansikte. Generellt anser kvinnor att en mullig man kan vara en 
bättre familjeförsörjare, beskyddare och tröstare än en spinkig man. Män vill även ha en kvinna 
med figur. Dock är kraftig övervikt en negativ faktor för båda parterna, även barn har visat att de 
kan diskriminera överviktiga kamrater.2

 
2.2 De olika valen 
När vi träffar människor som vi blir attraherade av, förälskade i, sker ett val. Detta val, om hur vi 
väljer en partner, består av tre val, det kroppsliga valet det sociala valet och det psykologiska valet. 
Vilket av dessa tre val en person prioriterar först är varierade från person till person. För somliga är 
det sociala valet som går i första hand och för vissa det kroppsliga valet som sätts först. Dessa val 
är ibland medvetna och ibland omedvetna.3

 

Det kroppsliga valet är det vi attraheras av i den andra personens fysiska utstrålning. Allt i ens 
kropp säger: ”Jag vill ha dig!” Hela ens kropp skälver och vibrerar. Denna känsla beskrivs olika av 
män och kvinnor. En mans beskrivning handlar om den köttsliga lusten, om hur han vill ha den 
andra personen. En kvinnans beskrivning är mer känslosam, hur närheten, innerligheten och 
känslorna var vid det speciella mötet.4

 

När det handlar om det sociala valet diskuteras vad den andra personen kan erbjuda i det sociala 
livet. Frågor som: Kommer vi ha kul ihop? Kommer vi att trivas tillsammans? Hör våra intressen 
ihop? ställs och analyseras. Det sociala valet handlar även om utbildning, ålder, ekonomi med 
mera. Här är det viktigt att försöka hitta en gemensam bas för de gemensamma intressena, då detta 
är viktigt senare i förhållandet, eftersom det kan hända att paret tappar bort det gemensamma livet 
och då glider isär. När par har valt varandra över olika gränser som kultur, ålder och så vidare kan 
relationen bygga på utmaningen att de hindren måste överbyggas.5

 

Sist men inte minst finns det psykologiska valet. Detta val handlar hur en person känner inom sig 
när ett möte med sin blivande partner kommer till stånd. Känner vi igen oss själva i personen eller 
                                                 
1  Quilliam, Kroppsspråket, s. 54 
2  A.a s. 54f 
3  Von Sivers, Konsten att hålla ihop s. 20f 
4  A.a s. 20f 
5  A.a s. 21f 
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inte? Känns det som att vi har hittat den saknade pusselbiten i vårt liv? Det handlar helt enkelt om 
en längtan som inte blivit tillfredställd men blir detta tillsammans med denna person. Med denna 
tillfredställda känsla kommer livsglädjen. Blir längtan inte tillfredställd kommer tomheten istället. 
Exempel på detta är om en person från sin barndom känner sig bortglömd och sedan träffar en 
person som tar hand om och bekräftar denne. Då kan en känsla av längtan kännas uppfylld. Tyvärr 
kan detta förvärras med tiden. Personen som hade ett stort behov av bekräftelse kan få för mycket 
av det och kännas sig kvävd till slut. Bristen och behovet av något kan alltså leda till 
problemställningar. Redan här kan det poängteras hur viktigt kommunikation och främst lyssnandet 
är i en relation. Känner en person till exempel att den blir kvävd måste denne säga ifrån och 
partnern måste hörsamma detta.6 

                                                 
6 Von Sivers s. 22-24 
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3 Kommunikation 
Kommunikation handlar om att överföra och erhålla information. I vissa, om inte i många fall, kan 
de kommunicerande missförstå varandra och då kan problem uppstå. När människor jobbar nära 
tillsammans är det viktigt att kommunikationen fungerar. Parterna i ett samtal kallas för sändare och 
mottagare. Sändaren är den som sänder budskapet och mottagaren är den som skall ta emot det. 
Denna process består av flertal steg och det är lätt att det sker missförstånd i dessa led och det är då 
parterna missförstår varandra. Det finns flera typer av kommunikation, både verbal och icke verbal. 
Den verbala kommunikationen består av ord medan den icke verbala kommunikationen består av 
kroppsspråk, lukter, tonfall med mera.  

 

3.1 Metakommunikation 
Metakommunikation är den kommunikation som sker under de sagda orden, mellan raderna, det 
som sändaren eller mottagaren kan snappa upp av sammanhanget. Denna kommunikation är svår att 
handskas med då den inte sägs rakt ut. Ofta är det metabudskapet som utlöser känslorna i ett samtal. 
Det är viktigt att skilja på det reella budskapet och metabudskapet. Budskapet i kommunikationen 
är de uttalade orden, och är ofta lätt att definiera. Metabudskapet handlar främst om relationerna 
mellan de kommunicerande parterna.7 I många fall kan det hända att våra reaktioner på 
metabudskapet innehåller en strävan efter samhörighet och/eller kontroll.8

 

Den enklaste lösningen på detta problem, om metakommunikation, är att sätta sig ner och diskutera 
hur man som person kommunicerar. När denna diskussion är avslutad kan parterna kanske förstå 
varandra bättre och kan då förstå de olika sätten de diskuterar på. Det viktiga är att parterna 
diskuterar det som upplevs, till exempel kan en kvinna i ett förhållande känna sig kritiserad och 
ifrågasatt när mannen i förhållandet ofta frågar hur det kommer sig att hon gör på visst sätt. 
Kvinnan i fråga kan ta detta som kritik när mannens mening, helt enkelt frågar hur det kommer sig 
att hon bytt bröd till middagen. Det kvinnan i detta exempel kan känna, om det hårddras, är att hon 
lever ihop med en polis som ifrågasätter det hon gör. När paret har diskuterat detta kanske han kan 
ändra sitt frågande och hon kan förstå att han inte menar något illa.9 Det finns många olika exempel 
på metakommunikation och hur fel parterna kan uppfatta varandra. Ett exempel kan vara ett par 
som är på restaurangbesök. Mannen ifråga vet att kvinnan tycker att han äter för mycket nötkött och 
hon gör honom uppmärksam på att det finns fisk på menyn och inte bara kött, vilket han bestämt sig 
för att äta den kvällen. Hennes mening är att göra honom uppmärksam på fiskrätten när hon säger 
”Såg du att det finns fisk också?” Eftersom han vet att hon tycker att han äter för mycket kött kan 
han tolka meningen som att hon försöker styra hans val, när allt hon ville göra var att göra honom 
uppmärksam på fisken ifall han hade förbisett den. Det intryck som ges här kommer från 
metabudskapet och inte från det riktiga budskapet. Om scenariot hade varit det motsatta att mannen 
hade beställt fisken och kvinnan hade gjort honom uppmärksam på köttet hade diskussionen nog 
inte ägt rum.10

 

Det finns flera olika paradoxer i kommunikationen i familjen. Den första är kontroll, vilket det 
första exemplet om brödet handlar om. Den andra paradoxen är att de två personerna liv är 
sammanflätade, de bryr sig om varandra, och denna samhörighet kan metabudskap handla om. I 
exemplet med fisken så vill kvinnan värna om mannens liv, då hon vet att han har höga värden av 

                                                 
7 Tannen, Jag säger så här bara för att jag älskar dig s. 29f 
8 A.a, s. 36 
9 A.a, s. 31f 
10 A.a, s. 39f 
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kolesterol och att hans pappa dog i förtid av en hjärtattack.11

 

Det svåraste metabudskapet inom familjen är det som handlar om inkompetens. Barn som vuxit upp 
vill att deras föräldrar skall vara stolta över dem, att föräldrarna skall tro på barnens kompetens. 
Sökandet efter bekräftelse kan dock få en baksmäll. När sökandet är ivrigt kan barnet uppleva det 
motsatta, att föräldrarna misstror kompetensen hos dem. Detta smärtar fruktansvärt för de barn som 
blir utsatta. Om det vuxna barnet får en fråga och den tas som kritik och barnet säger ifrån kan 
föräldern tycka att denne inte kan öppna munnen. Exempel: Kajsa gör en pajfyllning, hennes 
mamma Karin kommer ut i köket och säger ”Så du har lök i fyllningen”. Kajsa känner sig som 
sexton år igen och snäser till ”Det är faktiskt jag som gör fyllningen, varför måste du alltid kritisera 
det jag gör?” Mammans svar blir ”Jag kritiserar inte, jag ställer bara en fråga”. Detta kan vara 
smärtsamt för Kajsa då hennes mor antyder till inkompetens i stället för uppmuntran. Föräldrar kan 
ofta ha en väldigt bestämd åsikt om deras barns val på bostad, partner och speciellt om 
barnuppfostran. Barnuppfostran är något föräldrarna har större erfarenhet av och metabudskapet om 
kritik är vanligt i stor utsträckning och mycket svidande eftersom unga föräldrar vill vara goda 
föräldrar. När ett barn vuxit upp vill det slippa att deras föräldrar är domare över deras liv. Föräldrar 
kan dock uppleva, ett sting av dålig barnuppfostran, om deras vuxna barn beslutar sig för något 
tokigt, ty föräldrarna är en stor del av barnets liv. Det kan dock göra föräldrarna blinda för den makt 
de faktiskt har över barnet även när det har vuxit upp. När ett barn flyttar hemifrån och skaffar sig 
en ny bostad och föräldrarna besöker dem eller när barnen kommer hem till föräldrarna är det lätt 
att falla tillbaka i gamla mönster igen. Vuxna barn känner att de blir småbarn igen och föräldrarna 
känner att barnen uppträder som när de var små. Den stora ändringen är dock maktskiftet. När 
barnen är små och bor hemma kan föräldrarna be dem att flytta, men när de vuxna barnen är hemma 
kan de hota med att bo hos någon annan vid besök eller att inte komma tillbaka till föräldrarna i 
huvudtaget.12  

 

3.2 Kommunikations mönster 
Det finns fyra sätt att förmedla någonting på; det är blidkande, klander, kalkylerande och avledning. 
När någon använder det blidkande sättet är huvudsyftet att mottagaren inte skall bli upprörd. Denna 
modell innefattar en vänlig inställning till allt och alla. Personer som använder detta mönster vill 
alltid vara till lags, säger aldrig emot och ursäktar sig. Personen är en ja-sägare och söker alltid 
uppskattning för det den gör. Händer det något felaktigt är det dennes fel, personen ifråga tar alltid 
på sig skulden även om det inte var dennes fel och även om denne inte kunde göra något åt det 
skedda till exempel att det regnar. Karakteristiska ord är ”Gör som du vill” och ”Jag vill bara göra 
dig nöjd”.13 Orden ”Jag vill bara göra dig glad” innehåller en sorts makt. Personer som känner 
skuld och medömkan brukar inte vilja vara nära andra människor. Det är viktigt att skilja på försök 
att vara till lags och verkligen vilja det.14

Den andra sättet är klander. Den klandrande personen hittar alltid fel, denne är hård och en 
besserwisser. Denne gör allt rätt och klankar ner på andra om de gör fel. Dennes röst är ofta hård, 
spänd, hög och gnällig. Alla skall lyda denna person. Vanliga fraser från denna person är ”Du gör 
aldrig något rätt.”15 Människor som använder denna stil är svåra att älska eftersom det är svårt att 
närma sig en person vi är rädda för. Kritik är en naturlig krydda i livet, men kritik behöver inte 
alltid vara negativ.16

                                                 
11 Tannen, s. 40 
12 A.a,, s. 1, 47-52 
13 Satir, Familjeliv 1980, s. 66f 
14 Satir, Du-jag-vi 1989, s. 37 
15 Satir 1980, s. 68-70 
16 Satir 1989, s. 37 
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När det kommer till det kalkylerade sättet kan denna människa likställas en datamänniska. Denna 
person är lugn och sansad och visar inga tecken på känslor därav kan personen likställas med en 
datamaskin eller ett lexikon. Personen använder många långa svåra ord vilket leder till att ingen 
lyssnar. Idealet är ”Säg de rätta orden, visa inga känslor; reagera inte”.17 Här kan mottagaren känna 
sig dum och underlägsen eftersom han inte förstår vad den kalkylerade sändaren menar.18

 

Tillsist har vi det avledande sättet. Personer som använder det avledande mönstret använder 
irrelevanta svar och svåra ord. Personer som använder det avledande mönstret utstrålar förvirring.19

 

3.3 Könsmönster i familjesamtal 
Att män och kvinnor kommunicerar olika är ett välkänt faktum. Kvinnor vill ofta ha samtal om 
bekymmer, så kallade relationssamtal, medan män inte önskar detta. Detta kan leda till att män tror 
att kvinnor vill ha råd om hur en viss människa i hennes närhet skall göra/inte göra i en viss 
situation eller ha råd om hur ett visst problem skall lösas.20 Kvinnor samtalar hellre om människor 
än ting, och män gör motsatsen.21 Detta kan bilda en klyfta i kommunikationen. En annan klyfta 
som är svår att överbygga är när barn blir vuxna och slutar tala om allt för sina föräldrar. Kvinnor 
som är mammor kan känna sig utestängda och sårade när dessa samtal upphör, medan pappor kan 
förbryllas av hur det kommer sig att mammorna reagerar över detta. De delade samtalen om 
hemligheterna är ett tecken på gemenskap.22 Detta görs ännu tydligare när barn flyttar hemifrån. 
Mammor kan i stor utsträckning känna ett sting av uppgivenhet och övergivenhet medan pappor 
kan känna att barnen frigör sig för att skapa ett eget liv.23 Kvinnor känner att samtal om till 
exempel hur dagen har varit skapar gemenskap. Män frågar inte sina barn i lika stor utsträckning 
om hur deras dag har varit eftersom det inte skapar någon speciell gemenskap anser de, såsom 
kvinnor anser att frågan gör.24

 

När en kvinna talar med någon vill hon ha dennes uppmärksamhet genom att ha ögonkontakt. För 
män är detta inte lika viktigt. Om en kvinna upplever att personen hon pratar med inte ser henne, 
kan hon lätt reagera med ”Du lyssnar ju inte!” När män kommunicerar med varandra är det 
vanligare att de sitter bredvid varandra än att de sitter mitt emot varandra vilket kvinnor vill göra. 
För att kvinnor bättre skall kunna kommunicera med sina söner skulle de kunna göra saker 
tillsammans till exempel åka bil eller rensa ogräs. Då är det lättare att föra ett samtal mellan dem 
om mamman känner att hon inte når fram till sonen. Många män vet redan om denna teori och kan 
därför lättare kommunicera med sina söner.25

 
3.4 Kommunikationens fallgropar 
Vid kommunikation finns det vissa fallgropar de samtalande kan trilla i. Den första är 
antydningsmetoden. Ett exempel är följande; En far och en son sitter och ser TV en fredagskväll. 
Sonen frågar ”Pappa, vad skall du göra imorgon?” Pappan svarar ”Du kan ta den.” Sonen svarar då 
                                                 
17 Satir 1980, s. 70f 
18 Satir 1989, s. 38 
19 Satir 1980, s. 72 
20 Tannen, s. 160 
21 A.a, s. 175 
22 A.a, s. 160-163 
23 A.a, s. 169f 
24 A.a, s. 188 
25 A.a, s. 173f 
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”Jag behöver den inte nu.” Pappan svarar då irriterat ”Varför frågade du då?” Sonen säger argt ”Det 
är ingen idé att prata med dig”. Nu är frågan vad dessa herrar pratar om egentligen? Det sonen var 
ute efter var att han ville veta om pappan kunde komma och se honom spela basket dagen efter, 
sonen var dock rädd för ett nej och använde antydningsmetoden istället. Pappan förstod att sonen 
kom med antydningar, men antog att det handlade om familjens bil. Sonen uppfattade detta som att 
fadern avspisade honom och det hela slutade med en arg son och en arg far.26

 

Vidare finns tankeläsningsmetoden, där de samtalande utgår ifrån att, vad de än säger, skall 
åhörarna förstå dem. Delvis ligger problemet i att ord som det, det där och det här används utan 
specifikation. Någon kan säga ”Sluta med det där” och åhöraren skall då, på en gång förstå exakt 
vad denne skall sluta med. Hjälpen ur denna fallgrop är att de samtalande talar om precis vad det är 
de ser och hör. Ett exempel är då en far ber sin son att hämta en längre bräda och sonen gör detta 
lydigt. När sonen kommer tillbaka visar det sig att brädan i alla fall är för kort. Fadern som visste 
hur lång brädan behövde vara blev ond på pojken och kallade honom ouppmärksam. Det slog dock 
inte pappan att sonen inte visste exakt hur lång brädan behövde vara vilket fadern visste.27 De som 
älskar varandra skall kunna och bör läsa varandras tankar kan tyckas, men då blir det fel. Detta 
utgår ifrån att du alltid vet vad jag menar. Denna fallgrop kan lämna en känsla av utanförskap, då 
känslan ”Jag förstår inte vad den andra känner” existerar. Känslan av utanförskap kan även 
upplevas då någon försöker nå fram till någon annan, men inte lyckas för att den andre inte talar om 
sina känslor eller visar dem. Ett problem i detta problem är att vissa människor som anklagas för att 
inte visa sina känslor har mycket starka känslor, men är inte medvetna om att de inte visar dem. 
Dessa människor kan utgå ifrån att det är lika lätt att genomskåda för andra som de har att 
genomskåda andra.28

 

Att värdera istället för att beskriva är ytterligare en fallgrop. Detta kan leda till att den som värderar 
sätter en etikett på någon och behandlar denne utifrån det. Till exempel om någon ser en man gråta 
kan mannen bli värderad som svag eftersom män inte skall gråta. I detta fall skulle den gråtande 
mannen kunna beskrivas ”Jag ser en man med tårar” och det skulle inte vara lika värderande som 
”Jag ser en gråtande man”.29

 

3.5 Ojusta metoder 
Flertal gånger då gräl uppstår kan det sägas att det splittrar en familj. Detta behöver inte var sant. 
Vid vissa tidpunkter kan gräl stärka familjebanden. Den ena parten får lufta sina känslor och den 
andra parten får en chans att förklara sig. När vi stiger in i en relation har vi alltid ett känslomässigt 
bagage med oss. Detta bagage blir våra ömma punkter vid konflikter. Syskon lär sig snabbt dessa 
punkter och ger varandra tjuvnyp när de kan, men även vuxna kan komma åt dessa punkter och 
därmed rubbas balansen i förhållandet. En annan sak som är viktig att tänka på, när det gäller 
samtal i den egna familjen, är att visa lite hövlighet, precis den hövlighet som vi skulle vissa 
främmande personer. Ett exempel är att vi med största sannolikhet skulle säga ”Kan du ge mig 
pennan?” till vår partner samtidigt som vi skulle säga ”Kan du vara så vänlig att ge mig den där 
pennan?” till någon vi inte kände lika bra.30 När vi bråkar säger vi saker som vi inte borde ha sagt 
och det är just därför det blir bråk. Att erkänna ens egna fel i det förflutna, kan bereda vägen för 

                                                 
26 Satir 1980, s. 56, 58f 
27 A.a, s. 56-58 
28 A.a, 1980, s. 57 
29 A.a, 1980, s. 59f 
30 Tannen, s. 102-105 
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framtiden.31 Att gräla minskar förutsättningarna att lösa det verkliga problemet.32

 

Det finns flera språkliga figurer som kan försvåra ett samtal eftersom dessa kan väcka irritation och 
försvåra konflikten istället för att lösa den. Dessa figurer är sarkasm, höja rösten, överdrift och 
svordomar. Om figurerna förekommer i ett gräl kan en person stanna upp den andra och säga ”Kan 
du vara snäll och inte använda sarkasm”, ”Skrik inte åt mig är du snäll” och så vidare. Detta kan 
stanna upp diskussionen, men inte alltid. När personer i en konflikt märker att dessa figurer dyker 
upp, är det bättre att avsluta diskussionen och ta upp den igen när båda parter har lugnat sig.33 
Förutom de ovanstående fyra figurerna finns även den så kallade ”Sokratiska metoden”. Denna 
metod innebär att motparten erkänna att den har fel och medger att den andra har rätt. Därigenom 
kan motparten känna sig skamsen. Filosofen Sokrates använde denna metod för att få sina 
motståndare att de se motsägelserna i sina övertygelser. Metoden innebär alltså att någon försöker 
få den andra parten att medge att den har fel och efter det samtycka med ens egen åsikt. Denna 
metod leder inte samtalet någonstans.34

  

När det gäller kommunikation är tidpunkten en viktig del. Det finns aldrig rätt tidpunkt att diskutera 
något som är känsligt men det finns bättre och sämre tidpunkter. Till exempel är det inte ett bra 
tillfälle att säga till sin respektive ”Jag tycker att du skall boka en tid hos en terapeut”. Du verkar 
inte må så bra.” en stressig vardagsmorgon. Ett bättre tillfälle kan vara en avslappnad kväll eller en 
helgdag. Att sedan lägga till ”Våra vänner har märkt det också” gör intrycket hos mottagaren värre. 
Det kan kännas som att sändaren redan har allierat sig med vännerna. Det kan i många fall vara 
frestande att kunna inhämta stöd från andras åsikter när en person vill framföra något men det är 
både säkrare och ärligare att tala i jagform.35  

 

Ögonkontakt är viktigt i alla slags av samtal. För att nå detta måste våra ögon vara på samma nivå. 
Tänk hur det är när små barn och föräldrar pratar. Barnet måste se upp till föräldern och kan 
därigenom få en snedvriden bild om hur föräldern ser ut. Barnet kan beskriva mamman eller pappan 
med stora magar, bröst, hakor och så vidare. På detta sätt har barnet skapat sig en felaktig bild av 
föräldern. Inte heller föräldrarnas syn på barnet är korrekt, då barnet kan upplevas som litet. För att 
råda bot på problemet med barnen så bör föräldern sätta sig på huk eller på lämplig möbel för att 
komma ned på barnets nivå.36 Då barnet är på en lägre nivå än sina föräldrar kan barnet uppleva att 
det är hotat och denna känsla kan leda till beroendekänslor. Den vuxne är så stor, jag är så liten 
respektive den vuxne kan ta hand om mig.37  

 

Även längdskillnaden på vuxna som samtalar kan inge samma känsla av hot. Att sitta ned då någon 
talar till en kan leda till dåligt samtalsklimat, här kan en känsla av dominans utges av den som står 
upp. När det gäller avståndet mellan de samtalande spelar även detta roll. Är de samtalande längre 
bort än en armslängd kan det hända att samhörigheten inte framkommer och parterna börjar 
uppträda onaturligt. Ögonkontakt och en armlängds avstånd avgör mycket i ett samtal.38

                                                 
31 A.a, s. 119 
32 A.a, s. 125 
33 A.a ,s. 109 
34 A.a, s. 111, 114 
35 A.a, s. 109f 
36 Satir, 1980, s. 50, 52 
37 Satir,1989, s. 85 
38 Satir 1989, s. 84, 86 
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3.6 Ord med makt 
Vissa ord innehåller starkare makt än andra. Speciellt starka ord är: jag, du, de, det, men, ja, nej, 
alltid, aldrig och borde. Dessa ord kan lösa kommunikationsproblem som har skapats av 
missförstånd. Ord är något vi alltid bär med oss och orden påverkar oss både fysiskt och psykiskt. 
Ordet jag kan många människor undvika eftersom ordet drar till sig uppmärksamhet, när någon 
använder ordet jag kan denne ses som egoistisk. Det är mycket bättre att använda ordet jag, för då 
vet mottagaren att sändaren står för vad den säger. Ordet du kan ses som en anklagelse men om det 
används rätt kan det ge stor klarhet i vad någon vill. Till exempel ”Det är dig, jag vill prata med”. 
Då är det specificerat vem som vill prata med vem. Ordet de kan många gånger vara förvirrande 
”De låter mig inte göra det”, här är frågan vilka de är. Innan råd ges här bör det redas ut vilka de 
egentligen är. När vi säger det kan åhöraren ha svårt att veta vad som åsyftas. För att vara tydlig är 
det bra att specificera vad det gäller. Ett väldigt starkt ord är ordet men, ofta är men ett sätt att säga 
ja eller nej på. Ett men kan vara förvirrande då ordet binder ihop två saker. Ordet men kan bytas ut 
till andra ord som till exempel och. När det gäller orden ja och nej är det viktigt att dessa är klara. 
Det är ofta ja följs av men, kanske eller liknande. För att slippa ta ställning kan det hända att 
människor använder ja eller kanske istället för nej. Alltid och aldrig är starka motsatsord, det är 
dock sällan något är alltid eller aldrig. ”Du gör mig alltid arg” betyder i flertalet gånger jag är arg 
nu. Alltid och aldrig kan leda till känslor av skuld och av otillräcklighet. Ordet borde kommer ofta i 
former av anklagelser till exempel ”Du borde veta bättre”. När man själv hör sig säga ordet borde 
till sig själv kan det tyda på en inre strid, till exempel; Jag gör så här men jag borde göra så här.39

 

3.7 Giraff- och vargspråket 
Giraffspråket är ett kommunikationssätt som beskriver vad människor känner, önskar och vad de 
behöver. Vanligtvis när vi har skapat en konflikt är det lätt att vi dömer, analyserar och skapar skuld 
när det gäller motparten. En konflikt kan även uppstå på grund av aggressioner och avstånd. Vissa 
ord kan vara påfrestande för människor. Giraffspråket skapades för att kunna uttrycka våra känslor 
och behov och på så sätt visa vad vi behöver. När vi kan berätta om våra känslor och behov öppnar 
vi även upp för att det skall kunnas ta emot av den andra parten, i gengäld kan detta leda till att den 
andra, även den, öppnar upp för sina känslor och behov. Vi samtalar med vår empati när vi samtalar 
med giraffspråket.40   
 
Att giraffen är symbol för detta språk beror på att den är det djur med störst hjärta och det är långt 
mellan dennes hjärna och hjärta. Giraffen är eftertänksam och agerar inte impulsivt utan reflekterar 
mycket. Giraffens långa hals symboliserar att den är sårbar och med hakan kan giraffen berätta sin 
subjektiva och ärliga sanning eftersom giraffen kan sticka ut hackan. Även lyssnandet finns 
symboliserat genom att giraffen kan lyssna sig till vilka känslor som finns bakom ett aggressivt 
beteende.41 Giraffspråket skall vara en grund för rakare och ärligare kommunikation. Nedan följer 
vissa grundantaganden i giraffspråket:42

• Ärlighet och mod. 
• Lust att ge och ta emot. 
• Kunna sortera känslor, tankar och värderingar vid en diskussion. 
• Fokus läggs på den andra partens obemötta behov och känslor.  
• Flexibilitet att ändra vår ståndpunkt 

Giraffens motsats är vargen och den är en symbol för det invanda, oreflekterade och omedvetna 

                                                 
39 Satir 1989, s. 66-75 
40 Smith, Giraffspråket, s. 20f 
41 Smith, s. 21 
42 Smith, s. 24f 
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tankemönstret. Vargens reaktioner är snabba och omgivningen är ofta inte medveten om vad som 
händer, genom detta skapas en känsla av osäkerhet och rädsla, vi känner oss helt enkelt hotade. 
Vargen attackerar personer och inte handlingen som sådan, det som sägs av vargen sårar. Språket 
som vargen använder är generaliserat och vargen vet oreflekterat vad som är rätt och fel då den 
alltid har bestämt sig hur den vill ha det och hur saker och ting skall vara. Den är inte villig att 
lyssna utan kommer med maktanspråk i alla fall. Om det inte sker på vargens sätt skuldbelägger den 
och skyller på andra. Aggressioner är vargens försvar. Vargen i oss får oss bort från det vi verkligen 
känner och låter bli att låta oss ta personligt ansvar. Vargen talar i du-termer och gärna 
skuldbeläggande. Med vargen som ledare finns inga val och ingen valfrihet. En varg gör följande 
antaganden:43

• Min sanning är den sanna och rätta. 
• Alla måste hålla med mig. 
• Det är jag som gör allt, och alla andra ser på. 
• Mina erfarenheter är rätt och andra personers erfarenheter räknas inte. 
• Det är andras fel att jag mår som jag gör. 
• Det är andras fel för hur det har blivit. 

Grundaren av Giraffspråket understryker att det är inte meningen att dela in människor som vargar 
eller giraffer, båda djuren finns inom oss. Djuren skall bara på ett lekfullt sätt visa hur vi använder 
vårt språk.44

 

3.8 Att lyssna 
Det finns många saker att tänka på vid ett lyckat samtal. Ett av de viktigaste inslagen är inte att tala 
utan att lyssna. Att höra och lyssna är inte samma sak. Det kan hända i vissa fall att vi slutar lyssna 
eftersom vi tror att vi kan avsluta meningen som sändaren säger. Då blir ena parten som en 
barnmorska som hjälper den andra att prata. Detta skeende kan speciellt hända när den vi talar med 
talar för sakta, enligt oss själva och vi avslutar meningen åt dem. Brister i lyssnandet visas framför 
allt bland våra närmaste, i familjen eller en arbetskamrat som är bekant sedan länge.45

 
Vad innebär det då att lyssna? Jo, när personer skall lyssna ordentligt är det viktigt att ha alla 
antenner ute. Det är flera sinnen som är inkopplade vid lyssnandet. Hörseln, genom att höra orden 
som sägs och hur röstens tonläge är. Synen är inkopplat på det sätt att vi kan se hur den andre 
agerar, vart den har blicken och så vidare. Något som är viktigt att titta på är pupillerna, speciellt 
vid ett värderelaterat samtal, drar pupillerna ihop sig och du märker att den du pratar med 
försvinner in i sig själv så är samtalet slut – den andra parten har slutat lyssna. Vi lyssnar till och 
med näsan, som hos vuxna är ett bortglömt sinne, barn vet exakt hur det luktar hos olika personer. 
Genom att känna sin egen lukt när man själv är arg så kan man lära sig att lukta till sig ångest och 
aggressioner hos andra.46 Att lyssna aktivt kräver mottagarens fulla uppmärksamhet. Vid aktivt 
lyssnande får sändaren en känsla av att denne är bekräftad, sedd och hörd, något vi alla behöver. 
När dessa känslor uppenbarar sig kan sändare känna sig trygg eftersom aktivt lyssnande har en 
terapeutisk, lugnande effekt, då mottagaren ger sändaren sin fulla uppmärksamhet.47

 
Vi kan även lyssna med empati, vilket betyder att vi lägger fokus på vad den andre har för känslor 
och behov. Genom att lyssna in den andres känslor kan jag definiera vad denne har för behov. Jag 
försöker med min empatiska förmåga fånga upp de känslomässiga budskap som personen sänder ut. 
Den empatiska förmågan innefattar att kunna uppfatta, dela och uttrycka den andres känslor. Den 

                                                 
43 Smith, s. 21-23 
44 A.a, s. 23 
45 Zimsen, Hur får jag det sagt?, s. 9 
46 A.a, 10f 
47 Norman, Medling och andra typer av ADR – Alternativ konfliktlösning, s. 35f 
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som lyssnar försöker göra ett rollombyte, för att kunna sätta sig in i den andres sits. För att visa 
empati behöver den som lyssnar inte känna för, hålla med eller tycka om det samma som talar. Det 
som empati är, är att ha medkänsla, vi känner alltså för den talande. När den som talar känner att 
någon lyssnar infinner sig en känsla av befrielse och bekräftelse och dessa känslor kan leda till 
vidare kommunikation för att hitta gemensamma lösningar och möjligheter. Vi behöver en mättnad 
av empati för att kunna hitta lösningar på problemställningar.48  
 
De fallgropar som finns vid lyssnande är att de lyssnade kan säga ”Jag förstår hur du menar” och då 
kan den talande ta för givet eller anta att den lyssnade har förstått precis vad denne menar. Den 
talande kan få känslan av att inte vara bemött då den lyssnade försöker fixa till eller lösa problemet. 
Ett annat problem som finns är att vi kan distansera oss från den talande eller identifiera oss totalt 
med denne så vi inte vet ut eller in. Ursäkter och bortförklaringar passar inte i ett empatiskt 
lyssnade. När mottagaren märker att den andre är arg, ledsen eller irriterad bör vi veta att bakom 
denna fasad ligger det obemötta känslor och behov. Detta kan dock vara svårt om vi känner oss 
hotade i situationen men om vi i stället ser behoven hos den arga människan i stället för det 
aggressiva beteendet kan det gå bättre att ge denne stöd och tröst. När en människa kommer och är 
upprörd kan vi välja att lyssna på orden som kan såra eller lyssna på behoven bakom. Att lyssna 
med empati leder till kontakt och närhet.49 Då känsla av bekräftelse och närhet infinner sig kan 
samtalen leda till att synpunkter, värderingar och känslor kan behandlas. En sak till som behövs är 
tålamod, det är inte säkert att de förtroendeingivande samtalen kommer igång på en gång.50

 
När en lyssnare vill förstå sändaren bättre är det viktigt att uttrycka sig konkret och konstruktivt 
annars kan det uppstå missförstånd. För att visa sina känslor och visa att det sändaren säger är 
viktigt, är det viktigt att uttrycka sina behov även som lyssnare. Till exempel kan lyssnaren uttrycka 
sig så här ”Jag känner mig förvirrad och jag har ett behov av att förstå dig, kan du snälla förklara 
dig”. Ett annat sätt är att återberätta det lyssnaren hört, då har även den andre chans att rätta till 
eventuella missförstånd.51Att dra förhastade slutsatser och reagera vanemässigt är en risk som 
minskas om ens partner lyssnar aktivt på det som sägs. Då någon lyssnar sämre kan stämningarna i 
samtalet försvinna och om någon lyssnar aktivt kan stämningarna kännas av bättre och man kan 
dela till exempel glädje och sorg med sin partner. Skillnaden mellan att lyssna aktivt och lyssna 
hyfsat är mycket stor. Hyfsat lyssnande är inte utvecklande. Sändaren kommer ofta att uppleva en 
känsla av att något saknas, att bli hörd är ett stort mänskligt behov.52

 
3.9 Hjälpmedel för en bättre kommunikation  
Det finns ett par enkla saker som leder till bättre kommunikation. Det första är att de samtalande är 
raka mot varandra och inte generaliserar med hjälp av orden alltid och aldrig vilka är en bra grund 
för en konflikt. Att tala i jag-form hjälper eftersom det är jag som har känslan jag pratar om och 
ingen annan.53

 
Att specificera sina önskemål istället för att omgivningen skall gissa sig till dem är en bra grund. 
Om någon inte vill/kan tala om vad denne vill/önskar kan denne skriva det på en lapp eller en 
önskelista. ”Det är det som händer just nu som är problemet” är någon som är tänkvärt. Lämna 
gårdagen och morgondagen därhän eftersom det är nu du är arg och då är det lätt att tappa fokuset 
på här och nu. Något som spelar roll i samtal är känslor. Det är viktigt att få ut sina aggressioner, 
som annars kan leda till depressioner. Dessa känslor kan få utlopp vid långa promenader, vid 

                                                 
48 Smith, s. 41 
49 A.a, s. 41-43 
50 A.a, s. 44 
51 A.a, s. 43 
52 Carlson, s. 89f 
53  Zimsen, s. 24 
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joggning eller att personer har en pinne att slå med i luften och skrika alla ord som tynger en. Ett 
ord som lätt kan leda till bortförklaringar är ordet varför. I stället för ordet varför kan ord som vad 
och hur användas, de lockar fram känslor, vilket ordet varför inte gör.54

 
3.10 Kroppsspråket 
Forskning har visat att de icke-verbala signalerna gör fem gånger så stort intryck som de verbala 
orden. Kvinnor litar mer på de icke-verbala signalerna än på ord.55 Att lyckliga människor ler och 
bekymrade personer rynkar pannan tillhör de grundläggande kommunikationssignalerna som är 
grundläggande i hela världen och i nästan hela världen betyder en nickning ja och det samma med 
nejsignalen, att skaka på huvudet.56

 

När någon skall tolka något utifrån kroppsspråket är viktigt att tolka gesten i sitt sammanhang. 
Gester är som enstaka ord, till exempel ordet bock, det kan vara en manlig get, ett tecken på att 
något är fel, ett gymnastikredskap med mera. För att få ut den rätta betydelse måste ordet/gesten 
sättas in i ett sammanhang.57 Till exempel när en person sitter på en bänk en kall vinterdag med 
armarna i kors är personen kall och inte defensiv, vilket korslagda armar också kan tyda på.58 Det 
samma gäller personer som är rädda om sina händer till exempel kirurger, de kan ta i hand väldigt 
lätt, för att inte förstöra sina händer.59

 

Det generella svaret på om en person kan fejka sitt kroppsspråk är nej. Kroppssignaler och orden 
kommer inte att stämma överens. En person som bluffar sitt kroppsspråk kan inte hålla uppe skenet 
av det falska längre stunder. Dock finns det politiker som lärt sig att förfalska sitt kroppsspråk och 
då sägs det att dessa män har karisma, exempel är John F Kennedy och Adolf Hitler.  Det som 
händer när kroppsspråk och ord inte överrensstämmer är att mottagaren inte kommer att tro på 
orden, speciellt som det är en kvinna. Män är i allmänhet sämre på att läsa kroppsspråket.60 

                                                 
54  A.a, s. 25-29 
55  Pease, Att tala så det syns, s. 27 
56  A.a, s. 25 
57  A.a, s. 25 
58  A.a, s. 27 
59  A.a s. 28 
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4 Konflikter 
Människor kommer inte alltid överens. Konflikter uppstår väldigt lätt, ofta kan det finnas olika 
grunder till konflikterna så som ej tillgodosedda behov, felaktiga antaganden, 
meningsskiljaktigheter med mera. En annan sak som kan leda till konflikter är förändringar inom 
den egna personen eller inom relationen. Flera äktenskap raserar när det första barnet kommer 
eftersom familjen då inte längre består av två personer utan består av tre olika personer med olika 
behov. Vanliga saker som gifta makar bråkar om är pengar, sex och barnuppfostran. Dessa frågor 
får många äktenskap att fallera. Småfrågorna som hur strumporna viks eller liknande frågor undviks 
för det mesta. Problemet är att om inte dessa små konflikter löser sig, så tär även de på förhållandet. 
Det är ofta de små frågorna som är lätta att ändra på. 61

 

4.1 Den romantiska kärleken 
Ibland kan det hända att ett par har inställningen att kärleken löser allt och så länge romantiken 
finns, kan vi hitta någon att spendera resten av våra liv med och allt kommer att vara bra. Vi tar det 
onda med det goda och älskar vår partner villkorslöst. När vi blir gamla kan vi med lycka blicka 
tillbaka på det som åstadkommits. Det låter som en saga många vill åt, men flera par kan vittna om 
det motsatta, att det inte räcker med kärlek för att ha ett lyckligt förhållande. Det kommer att 
komma bekymmer emellan, tänk på sagan om Askungen, den slutar med att de lever lyckliga i alla 
sina dagar. Vi vet dock inte vad som händer med det lyckliga paret om de får ett barn med ADHD 
eller är utmattade av barnpassning? Denna sagobild kan leda till att vuxna par som väl har gift sig 
kan ha en tanke om att kunna stryka äktenskapsjakten från sin att-göra-lista.62 Vi människor är till 
stor del osäkra när det gäller relationer och äktenskap. Vi vill vara älskade, vara kära och älska 
tillbaka.63 Relationer byggs upp för att tillfredställa de behov som finns. Har vi svaga relationer 
leder dessa till att de personliga önskningarna inte blir tillfredställda på samma sätt, med en partner 
kan önskningarna lättare tillgodoses.64

 

När det gäller föräldrars kärlek till sina barn bör den vara kravlös men vissa föräldrar kan ställa 
krav att barnet skall göra på vissa sätt för att få kärlek. Dessa krav kan te sig olika, vissa föräldrar 
tar till och med till med våld, och det får konsekvenser för barnet. Barnet blir osäkra på personers 
kärlek, detta kan leda till att barnet, när det vuxit upp, tappar tron på kärleken eller intalar sig att de 
klarar sig utan kärlek. Resultatet kan även bli att det vuxna barnet letar efter någon som kan 
gottgöra dem på bristen från barndomen. Paradoxalt nog kan barn i väldigt kärleksfulla familjer 
hamna i samma position. Barn som blivit bortskämda med kärlek, kan tro att de har rätt att bli 
älskade av alla, hur illa de än bär sig åt.65 Tron på den villkorslösa kärleken kan få oss att jobba 
förtvivlat på ett förhållande som inte fungerar i alla fall.66

 
4.2 Grunder till konflikter och dess faser 
Konflikter uppstår när den ena parten tror att det som denne vill inte överensstämmer med den 
andra partens vilja. Grundbetydelsen av ordet konflikt är oenighet.67 Konflikter kan både vara 
positiva och negativa. Positiva på det sätt att de kan föra något framåt och utveckla de människor 
som var inblandade i konflikten. Det negativa med konflikter är att de kan förstöra samarbete och 
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trivsel. Hur resultatet blir avgörs av dem som är inblandade i konflikten.68

 

Det finns flera grunder till konflikter. Tre av dem är individuell konflikt, relationskonflikt och 
strukturrelaterad konflikt. Vad som skiljer dessa åt är att den individuella konflikten är där jag 
behandlar mina egna behov och intressen inom mig själv. Dessa konflikter kan vara mer eller 
mindre medvetna. Relationskonflikterna är de där jag upplever konflikter tillsammans med någon 
eller med en grupp. Dessa konflikter handlar mycket om hur vi uppfattar oss själva och behandlar 
andra. De strukturrelaterade konflikterna handlar om konflikter mellan en individ och någon slags 
organisation. Det är inte sällan dessa tre olika konflikter går in i varandra.69

 

Konflikter handlar ofta om att det finns olika mål, roller, strukturer och att resursfördelningen är 
prioriterad på olika sätt. Trots att det finns samma mål och så vidare kan konflikter uppstå, detta 
kan bero på att de strategier som används är olika. Det är därför det är viktigt att skilja på strategi 
och mål. De institutionella behoven bör därför brytas ned på individnivå. Konflikt och samarbete är 
inte motsatser utan oftast faser i samma process. Något som kan förvärra konflikten är när de 
djupliggande mänskliga behoven inte tillgodoses. Genom att gå till kärnan i konflikten kan vi nå 
radikala förändringar och på så sätt bidra till harmoniska stunder. Därför är det viktigt i 
konflikthantering att byta erfarenheter med människor som har andra perspektiv och förstå deras 
synpunkter. Att se den andres behov är ofta en del av lösningen på konflikten.70

 

Det finns tre kategorier av konflikter par bråkar om. Dessa är; konkreta händelser, det finns olika 
åsikter och behov och paret kommer inte överens om hur de skall lösa dessa. Exempel på dessa 
problem är ”Vi har inte roligt längre”, ”Du är alltid sur”, ”Du behandlar barnen olika” och det finns 
många fler exempel. Den andra kategorin är brister i samtalsredskapen paret använder, de kan 
alltså inte ta hand om de behov och känslor som möts. Det kan vara sådana saker som ”Du är för 
tyst”, ”Du lyssnar inte”, ”Vi kan inte kompromissa” Den sista kategorin är motsättningar runt de 
känslomässiga banden. Parterna är inte nöjda med behandlingen av varandra. Exempel är ”Vi lever 
parallella liv”, ”Jag har ingen egen tid”, ”Jag känner mig inte sedd” och mycket mer. I flera fall kan 
det vara så att det finns konflikter i alla tre kategorier och det gör lösningsförfarandet svårare.71

 

Det finns fyra faser som går in i varandra i en konflikt. Ju längre konflikten pågår desto 
destruktivare blir den. Den första fasen är störningsfasen, det är då de inblandade polariserar sina 
ståndpunkter, parterna renodlar sina synpunkter och blir mindre benägen att lyssna på den andre. 
Omgivningen uppfattar ofta denna fas som att det inte är någon fara på taket. Då känslorna tar 
överhanden och förnuft och logik försvinner så har parterna kommit in i fas två, den så kallande 
svårighetsfasen. Nu börjar omgivning förstå att det finns en konflikt, parterna kan börja gå till 
personangrepp på varandra. Den tredje fasen kallas för den offentliga fasen. Nu har konflikten blivit 
en kamp som kan ta sig fysiska uttryck, konflikten är nu personlig. Trots att omgivningen nu vet att 
något måste ske, händer sällan något. Den sista fasen är krav på lösningsfasen. Här har situationen 
blivit ohållbar, personerna gör medvetet illa varandra och förnuftet är helt borta.72

4.3 Hur kommer det sig att par bråkar? 
Den främsta anledningen till att par bråkar är att de inte kommer över karaktärsdragen hos sin 
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partner. Egentligen är det de egenskaper som man föll för från början men sedan blir det för mycket 
eller så syns inte egenskapen lika bra till exempel om någon är generös eller dominant. Många par 
ser olikheterna som ett hinder i relationen och inte som komplement till varandra. I långa 
förhållanden har parterna accepterat varandras olikheter och värdesätter det ens partner har, men 
inte en själv. Ena parten blir en lärare och parterna lär sig att leva med de olika sätten och paret ser 
konflikter som utvecklingsmöjligheter.73 Det är viktigt i ett förhållande att parterna kan ge och ta 
kritik. Vår upplevelse av förhållandet ligger i hur vi uttrycker uppskattning och kritiska 
kommentarer. Det är därför viktigt att ta hand om alla negativa känslor tidigt eftersom det annars 
kan leda till negativa bilder av ens partner.74 Något som gör att det kan gå snett mellan människor 
är att skulden för något blir överskjuten på någon annan. Personer i ens närhet tar inte på sig 
ansvaret för de handlingar de utför.75

 

4.4 Negativ spiral och känsliga punkter 
Något som är viktigt att komma ihåg i en relation, som ofta blir bortglömt, är att båda parterna är 
ansvariga för både sina egna och den andres känslomässiga reaktioner. Det finns en negativ spiral 
som bygger på att paret inte känner av varandra, utan lägger skulden för konflikterna på varandra 
och anser att man själv har ryggen fri. Själv behöver man inte ändra sig, utan det är den andres 
uppgift, om en förändring skall ske. Om ett par sitter fast i en negativ spiral, är det inte sakfrågan 
som löses, utan det är det känslomässiga mönster som slår igenom som måste brytas. När ett par är i 
den negativa spiralen är fraser som ”Det är ingen ide att prata med dig för du har reda bestämt dig 
hur det skall vara” vanligt.  Det kan vara en enkel vardagshändelse som utlöser stora känslomässiga 
reaktioner. Den goda stämningen för dagen kan försvinna, eftersom en person kan känna sig 
påhoppad och orättvist behandlad. Den negativa spiralen utlöser negativa känslor hos båda parter 
och båda två upplever varandra som negativa.76 Om sakfrågorna kopplas loss från känslorna, så är 
de mycket enklare att lösa. Om den negativa trenden fortsätter, att paret fortsätter älta det gamla och 
inte kan komma bort från den negativa känslan, når paret till slut ett låst läge och den negativa 
spiralen är ett faktum.77 För att komma ur den negativa spiralen krävs det att de olika parterna sätter 
sig in i varandras situationer och förstår vad det är som får den andra parten upprörd. Det 
efterkommande samtalet måste både beröra hur det känns för de olika parterna och hur de visar det 
de känner. För att komma igång kan det vara lättare att börja med det som är bra än med det som är 
dåligt. Det är även viktigt att vårda det som är bra i förhållandet och inte bara jobba med det som är 
dåligt eller mindre bra. När ett par är i en negativ trend är det svårt att komma ihåg det som är bra i 
relationen och det kan leda till känslor av hopplöshet, men det behöver inte betyda att förhållandet 
måste ta slut. Känslor av hopplöshet och maktlöshet är en del i arbetet med det negativa.78

 

I och med de känslor som kommer av hopplöshet och maktlöshet kan våra ömma punkter beröras. 
Våra känsliga punkter finns i de band vi har till andra, dessa punkter är de vi är mest sårbara i, det 
handlar om något som inte har blivit omhändertaget. De ömma punkterna är ärr från gamla 
erfarenheter. De ömma punkterna är svåra att möta och vi kan lätt bygga strategier för att slippa 
möta dem exempelvis så kan vi skärma av eller bagatellisera det som har hänt.79 Så länge som 
någon inte tar tag i sina ömma punkter finns de kvar. Det går sällan att gå igenom livet och inte 
möta det någon är rädd för. I stället för att ta upp sina försvarsmekanismer varje gång någon möter 
de känslor som denne är rädd för kan personen försöka bearbeta känslorna och personen slipper 
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stanna kvar i de negativa känslorna.80  

 

4.5 Förändringar  
Förändringar sker ofta för att trygga säkerhet och välbefinnande, till exempel så eldar vi mer på 
vintern när det är kallt ute, för att på så sätt bli varma.81 Förändringar i ett förhållande sker därför att 
behoven ändras. Har ett behov blivit tillfredsställt uppstår ett annat. Nyuppkomna behov för med 
sig risken att inte bli tillgodosedda men kan även stärka ett förhållande om det blir tillfredsställt. De 
nya behoven bör bemötas på nya sätt ty alla behov tillfredsställs inte på samma sätt. Vi som 
människor kommer ibland ha behov som inte kan uppfyllas.82 I ett förhållande uppstår ofta en 
konflikt på grund av att ena parten önskar att den andra parten skulle bete sig på något annat sätt. 
En kvinna kanske vill att hennes man skall vara mer öppen mot henne, då kan han finna hennes sätt 
påträngande och det leder till att han kan sluta sig ännu mer. Detta sätt leder oftast till att konflikten 
förvärras.83

 

När det gäller förändringar är den första missuppfattningen att jag inte behöver ändra på mig utan 
det är min partners jobb. Det har till och med vår kultur att göra, att lägga skulden på andra.84 När 
par som sökt hjälp kommer till terapeuten vill de i många fall ha en opartisk domare som berättar 
vem som har rätt och vem som har fel. Terapeuter som använder denna metod blir kända och 
omtyckta i TV.85 Om en part erkänner att denne har fel är det inte säkert att relationen blir bättre 
bara för det.86

 

För att få igenom en förändring krävs bland annat att båda parterna är mottagliga för denna. Att 
genomföra en förändring när det föreligger ilska ger inte ett gott resultat. I vissa förhållanden kan 
parterna känna sig lurade och menar att den andra måste ändra sig först. Om en begränsning av 
något slag uppstår är det även svårt att få till en förändring då det är svårt att ge med sig då någon är 
begränsad. En början är att ändra den känslomässiga attityd som finns. Att låta en förändring ske 
gör inte någon till en toffel utan istället någon som skall bli sedd som en hjälte eftersom denne är 
den som försökt. Om det inte lyckas kan personen se i backspegeln och veta att denne i alla fall 
försökt. Att vilja låta en förändring ske bör bottna i att man vill vara sin partner till lags. Men detta 
kräver att du tycker om din partner, för detta ger en lust att behaga den andra partnern. God 
kommunikation krävs för att en bra förändring skall genomföras. Det är viktigt att klara ut alla 
eventuella frågetecken så det inte följs av negativa blickar eller tyst förbittring. Att genomdriva 
förändringar snabbt är också ett tecken på brister. Detta kan leda till att förhållandet blir sämre då 
bristen inte får ventileras utan kommer upp till ytan när ingen av parterna anar det.87

 

Det är när relationen stöter på känslor av missnöje, sorg eller rädsla för att relationen skall ta slut 
som en förändring behövs. Par som är lyckliga ändrar inte i sina liv i lika stor utsträckning. Rädslan 
att mista den andra partnern är en drivkraft för att genomdriva en förändring. Att hota sin partner 
om att förhållandet kommer att ta slut, är vanligt förkommande. I vissa förhållanden kommer detta 
att sägas ofta men då tappar hotet sin slagkraftighet. Hotet undergräver dock relationen, varje gång 
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hotet kommer ges känslor av osäkerhet, bitterhet och distans.88

 

Om en ensidig förändring sker hos en av parterna, kan denne ses som den starkare parten och detta 
kan bli skämmande för den andra eftersom det kan visa på makt, självbehärskning och tyder på stor 
mognad. Om ena parten mognar kan det detta leda till att den andra parten blir oattraktiv. Detta kan 
i sin tur leda till en rädsla att inte förändras vilket kan leda till att relationen stagnerar eller 
självdör.89 Om ena parten får igenom en förändring är det viktigt med omedelbar uppskattning av 
denne för att visa sitt gillande. Det är en sporre för att fortsätta göra partnern glad och denne kanske 
blir villig att förändra sig på flera punkter. Det är mycket viktigt att känna uppskattning i ett 
förhållande.90  

 

Det som bör finnas med i tankegångarna när förändringar sker är att det tar lång tid. Om ett par ser 
allt det positiva i förändringen i stället för det negativa, finns det större chans att förändringen leder 
till något bra. En förändring kan ses som ett farthinder, farten måste sänkas när det kommer närmre. 
Som par kan det inte förväntas att saker och ting kommer att vara som innan, förändringen behöver 
ibland lång tid att smälta in.91

 

4.6 Barns inverkan på förhållande 
Det finns många studier som visar att lyckan i ett äktenskap minskar i och med att det första barnet 
föds. Om det är ett andragångsäktenskap är risken för att förhållandet skall rasera ännu större. Här 
kommer ofta faktorn med styvbarn in. Det finns en intolerans mot barn ur de gamla förhållandena 
och hur mycket tid som skall tillbringas med dem. Den biologiska föräldern kan bli en fånge mellan 
sin nya familj och sin gamla familj angående lojalitet. Det är naturligtvis inte barnets fel att 
föräldrarna skiljer sig, utan det är den stress och omställning som barnet innebär, som blir den 
avgörande faktorn. Det är svårt och krävande att få barn och det är en börda som inte släpper på 
flera år. De flesta par skiljer sig när barnen är små.92

 

Längtan efter barn kan komma ur den närhet ett par känner till varandra och de kan tro att med ett 
barn kommer äktenskapet bli bättre. Både män och kvinnor blir överrumplade över vilken kraft det 
finns i kärleken till ett barn.93 När ett barn kommer in i ett förhållande rubbar det den tvåsamma 
balans som funnits. Nu finns det tre faktorer i förhållandet i stället för två. Denna rubbning kan 
både leda till splittring eller en starkare sammanhållning. Innan födseln av barnet finns det ett 
samspel mellan två parter. Med barnet blir det ett samspel mellan tre parter, som leder till tre olika 
kombinationer nämligen man/kvinna, man/barn, kvinna/barn. Födelsen av barnet får både positiva 
och negativa konsekvenser.94 Vanligt förekommande när ett barn har anlänt är att fadern kan känna 
sig utanför. Därför är det viktigt för mannen att uttrycka det han känner och upplever.95 Dessa 
känslor kan, om mannen är oförmögen att berätta om dem, bortförklaras eller gro djupt in mannens 
undermedvetande. Detta kan leda till att han lägger mera tid på sitt arbete eller sina fritidsintressen. 
Om mannens behov inte blir tillfredsställa hemma kan det leda till utomäktenskapliga förhållanden 
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för att få behoven uppfyllda.96  Om en mans intressen inte heller blir tillgodosedda kan även detta 
leda till att han ser åt ett annat håll. Detta gäller även för kvinnor som inte får sina önskningar 
hörda.97 Om mannen inte förstår vilket arbete kvinnan lägger ner på hemmet eller om hon 
förvärvsarbetar, så kan hon känna sig ensam och övergiven. Om kvinnan känner sig ensam och 
bortglömd är det lätt, att även hon, om hon får bekräftelse från någon annan, inleder en 
utomäktenskaplig affär. Hon kan känna sig levande igen och tron på den romantiska kärleken väcks 
till liv. En kärleksaffär är mycket enklare än ett äktenskap. En kärleksaffär kan leda till att ena 
parten lämnar den andra i stället för att kämpa vidare med äktenskapet.98 Att sätta sin partner i 
andra hand, långt efter barnet, är mycket skadligt för en relation och detta skadar i längden även 
barnet. Barnet kan inte alltid gå före relationen mellan föräldrarna.99 Om barnet har någon slags 
psykiskt störning är det viktigt att föräldrarna tar hjälp för att rädda sitt förhållande i god tid innan 
det fallerar.100

 

Valet angående amning har en stor inverkan på parets relation. Många kvinnor kan uppleva, att den 
sexuella lusten kan avta i samband med amningen. Vanligtvis är bröst och bröstvårta erogena zoner 
hos kvinnan men under amning är dessa punkter inte lika känsliga. Kvinnor som ammar länge kan 
känna en mindre längtan efter mannen, hon upplever istället en intimitet med barnet som kan 
uppfylla hennes behov av närhet. Därigenom kan mannens behov glömmas bort.101 Båda makarnas 
behov kan sugas upp av den nyfödde, det finns knappt tid att sova, duscha eller läsa tidningen och 
tiden att tillbringa som par blir minimerad.102 Kulmen för problemen, som uppstår kring barnets 
behov, nås när barnet kan röra sig obehindrat, men inte kan ta hand om sig själv, alltså mellan när 
barnet är mellan ett och sju år. Det är även då det svårast att hitta tid för sig själv som förälder. 
Spädbarn kräver också en stor uppmärksamhet, de kan bara lämnas ensamma när de är i en trygg, 
barnsäker miljö.103

  

4.7 Konflikter mellan vuxna som har barn tillsammans  
När ett barns föräldrar skiljs är det viktigt att de kan samarbeta efteråt, eftersom det är en grund för 
att kunna prioritera barnets bästa. Det är dock inte svårt att förstå att föräldrar bråkar, då det kan 
finnas många känslor undantryckta, beroende på vad som är anledningen till konflikten och 
uppbrottet. Det kan till och med bli så illa att konflikten får ett eget liv och barnet blir ett föremål 
som föräldrarna strider om med alla tänkbara medel. Det finns möjligheter att undvika att skapa 
konflikter när ett par separerar. Det som krävs är respekt, medbestämmande och generositet.104 Barn 
är väldigt duktiga på att känna av känslor och stämningar mellan vuxna. Barnet kanske inte vet om 
att föräldrarna skall skiljas, men barnet kan känna att något inte är som det ska.105 Föräldrar som 
har bestämt sig för att skiljas kan lätt glömma bort barnets känslor i förloppet. Barn i en separation 
behöver mycket trygghet och rutin. Barn skall inte behöva höra sina föräldrar gräla. Om föräldrarna 
inte kan vara vänner är det bra att förklara det för barnet och säga att det blir bättre med tiden. 
Barnet har ingen önskan att skiljas från föräldrarna, det är föräldrarna som vill separera från 
varandra. Barn skall inte behöva välja sida.106 Barn skall inte heller behöva bli ”hjärntvättade” av 
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sina föräldrar, alltså behöva höra hur dålig den andra föräldern är. Detta kan leda till 
psykosomatiska sjukdomar så som magsår, astma, migrän med mera för barnet.107

 

Föräldrars ömma punkter är oftast deras barn. När två föräldrar befinner i en separation kan det 
finnas mängder av känslor inblandade bland annat vrede.108 Andra känslor som kan finnas är 
övergivenhet, svek och missförståelse.109 Vreden som kan finnas, kan leda till att ena föräldern 
förbjuder den andra föräldern att träffa barnet, eftersom det är det hårdaste straff som finns.110 Det 
som kan ses som lite konstigt, är att om kvinnan i förhållandet är arg på mannen så förbjuder hon 
honom att träffa barnet, men om mannen är arg så förbjuder han själv sig att träffa barnen. Ingen av 
dessa metoder är någon bra lösning eftersom barnen blir utan föräldern i båda fallen.111 Den 
förälder som har vårdnaden kan bestämma detta men det kan vara väldigt förvirrande för barnet att 
en dag inte få träffa sin mamma eller pappa. När barn inte förstår varför pappan eller mamman 
försvinner kan barnet tro att det är dettas fel, att barnet har gjort något som får föräldern att 
försvinna. Dessa känslor kan leda till att barnet får dåligt samvete upp i vuxen ålder.112 I de flesta 
fall söker dock barnet upp sina förlorade föräldrar i vuxen ålder om föräldern känns viktig för 
barnet. När barnet är litet kan det vara svårt att gå emot vårdnadshavaren och det kanske inte heller 
finns mod hos barnet till detta.113

 

För föräldrar som har bestämt sig för att skiljas, och som har barn tillsammans, är det viktigt att 
berätta om separationen på bra sätt för barnet. Det viktiga är att barnet förstår att det är föräldrarna 
som skall skiljas från varandra, och inte barnet som skall skiljas från någon. Något som föräldrarna 
kan göra, är att berätta förändringen tillsammans för barnet och hjälpa barnet att sätta ord på sina 
känslor. Det är viktigt att barn inte kommer i skottlinjen för föräldrarnas bråk. Det är även viktigt 
att försöka hålla barnet utanför de vuxnas personliga problem. Det är inte barnets fel att föräldrarna 
skiljs och det är viktigt för barnet att veta detta. Barn har bilder av både mamma och pappa inom sig 
och det är viktigt att dessa bilder bibehålls på ett positivt sätt.114  

 

4.9 Barn utan fäder 
Det kan finnas flera olika anledningar till varför just fadern försvinner ur ett barns liv och därmed 
skapar en konflikt. Det kan till exempel vara så att det bara var en engångsgrej mellan en man och 
en kvinna som ledde till graviditet eller att paret har olika uppfattningar om tidpunkten för barn. Det 
är lättare för pappan att bara lämna mamman när hon inte vill göra abort. Det kan ju även vara så, 
att mamman vill ha barnet för sig själv. Om fadern känner sig lurad, att mamman har fött barnet 
utan hans vilja, och därigenom känner negativa känslor för modern, är det viktigt att fadern inte 
buntar ihop modern och barnet i sina negativa känslor. För då kan fadern träffa barnet i alla fall och 
känna något positivt för barnet, vilket är viktigt för barnet. Det är inte barnets fel att detta finns till. 
Det kan även bli så att barnet är okänt för mannens släkt, vänner och nya familj, då fadern knappt 
vet att barnet finns.115 Det kan även vara så att fadern inte är intresserad av sitt barn, det kan vara av 
slöhet, ointresse eller helt enkelt av okunskap om sin roll som pappa, om fadersidentiteten. 
Fadersidentiteten är den känsla som en man får av att vara nära sitt barn och känna ”Detta är mitt 
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barn”. Om den riktiga pappan får stöd från mamman kring dennes negativa känslor och sina ”jag-
behövs-inte” känslor, så kan pappan uppleva att han inte heller behövs.116 Det kan även vara så att 
fadern drar sig undan, eftersom han inte vill bråka, bli underhållsskyldig eller kan tycka att barnet 
har det bättre utan honom.117 

 

I litteraturen finns det något som kallas Sporadiska pappor. Det är de pappor som kommer och går 
som de vill. En tid är bestämd, men de sporadiska papporna ringer i sista sekund och ändrar denna 
Detta skapar en otrygg stämning för barnet, eftersom denne aldrig vet när pappa kan dyka upp. Barn 
är dock väldigt lojala mot sina föräldrar. För att det skall kännas bättre för föräldrarna försvarar 
barnet sina föräldrar, i detta fall sin pappa, så pappan ser bättre ut än vad han är. Det är smärtsamt 
för barnet att förstå hur dålig pappan är egentligen.118 Det är inte alltid det bara är pappan som 
strular till umgänget mellan barn och far. Det kan även vara mammor som ändrar saker så det blir 
ett hinder för umgänget.119 
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5 Lösningar 
När ett par har konflikter och inte är sams är det mycket viktigt med samarbete för att kunna lösa 
konflikterna om inte annat för barnens skull om det finns i förhållandet. Det finns mycket olika 
hjälp för att lösa relationsproblem så som terapi som paret kan gå i, antingen individuellt eller 
tillsammans. När paret har bestämt sig för skilsmässa finns det samarbetssamtal, där parterna kan 
diskutera hur frågor om vårdnad, umgänge och boende för barnet skall lösas. Denna kommunala 
hjälp kan se till att avtal skrivs, så paret har något att falla tillbaka på om de blir oense i framtiden. 
Om parterna inte kan enas, kan det vara bra med en tredje part som lyssnar och märker om parterna 
förstår varandra eller inte. Samarbetssamtal och medling är oftast mindre smärtsamt än att genom 
gå en rättslig process om vårdnadstvister. 

 

5.1 Konflikthantering  
Det finns flera olika lösningsstilar när en konflikt uppstått. Bland det viktigaste att tänka på är att 
undvika kamp, att gå in med inställningen ”jag skall vinna detta”. Om båda parter innehar denna stil 
så kan det lätt leda till strid, en av deltagarna kommer att gå ur kampen som förlorare. Den som gör 
det kommer ofta känna ett begär av hämnd, ilska eller för att skada vinnaren. En framgångsrik 
konflikthantering hanteras bäst utan kamp, den bör vara villkorslöst konstruktiv. Konflikt-
hanteringen måste fungera även om parterna beter sig illa och kan inte heller vara beroende av de 
eftergifter som kan tänkas behövas göras eller vara beroende av motsättningens art.120

 

I den lösningsstil som kallas Den villkorslösa konstruktiva strategin finns det sex olika punkter att 
tänka på. Den första är att tänka balanserat, förnuftigt och känslor behöver få balans. Om en part 
känner att denne inte kan kontrollera sig eller sina känslor kan denne bland annat bryta samtalet en 
stund, räkna tyst för sig själv för att lugna sig eller redogöra med någon utomstående.121 Den andra 
punkten är att försöka sätta sig in i den andres situation. Det är viktigt att skilja på debatt och 
diskussion vid en konflikt. Debatt uppstår när någon försöker övertyga en andre om något och 
diskussion kännetecknas av ett givande och tagande. Huvudtanken här är inte att acceptera den enes 
eller andres åsikter utan helt enkelt förstå dem. Ju längre de som har en konflikt pratar med 
varandra ju större chans finns det att lösa konflikten. Slutar parterna kommunicera försvinner alla 
chanser för lösning. Den tredje punkten är alltså att fortsätta kommunicera. Att ljuga eller bedra sin 
partner är inte speciellt lyckat, förtroendet försvinner och utgångspunkten kommer att vara att det 
inte går att lita på denne. Tillit är ett nyckelord i lyckande lösningsfaser. Fjärde punkten handlar 
alltså om tillförlitlighet. Den femte punkten menar att någon inte skall tvinga två parter till en 
lösning, då kan det bli ett försämrat klimat. Hot och tvång kan också leda till dåligt klimat. Den 
sista punkten i Den villkorslösa konstruktiva strategin är att kunna acceptera sin motpart som 
individ även om det är svårt att acceptera ståndpunkten. Att visa att man accepterar sin motståndare 
görs genom att visa att man vill förstå hur denne tänker och visar att hans/hennes synpunkter är 
viktiga och att lyssna aktivt. Respekt visas även genom att behandla motparten på ett korrekt sätt 
och visa att man förstår att dennes intressen är viktiga för honom/henne.122
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De andra lösningsstilarna som finns är tillmötesgående, samarbete, undvikande och dominans. 
Mittemellan dessa lösningar, som är hörnstenar i modellen om konflikthanteringsmodeller, finns 
kompromiss.123

 
Kompromiss 

Tillmötesgående 

Undvikande 

Samarbete 

Dominans 

Intresse för andra 

Högt 

Lågt 

 
Samarbete är den typ av modell där alla inblandade går med vinst. Parterna söker här efter 
information och vill nå fram till en lösning som kan passa alla. Denna modell är effektiv då 
frågorna är komplicerade. Samarbete kräver kreativt tänkande, vilket också är styrkan i denna 
modell. Om tiden är begränsad och parterna saknar engagemang är denna stil inte att föredra 
eftersom samarbete tar tid. När denna modell nyttjas så tas det in synpunkter från olika håll. Den 
tillmötegående modellen är också en typ av samarbete. Denna modell kallas även den försonande. 
Den tillmötesgående modellen utgår ifrån att sin partner högre upp än en själv, att ge denne ett bra 
självförtroende och få personen i fråga att känna sig bättre till mods. I denna modell försöker 
parterna hitta en gemensam bas att utgå ifrån. Genom att bekräfta den andra parten mår den 
personen bra. Den tillmötesgående modellen är bra för dem som vill bevara en bra relation i 
efterhand. Modellen kan upplevas som att den upphöjda parten kan ”trampa på” den andra parten. 
Tillmötesgående ger andra styrka och det kan leda till större förtroende och tillförsikt hos andra för 
den person som höjer upp dem. Den tredje modellen, Dominans är motsatsen till tillmötesgående. 
Detta är en egoistisk stil och tonvikten ligger på en själv. Den som dominerar bortser från andras 
behov och ser bara till sina egna. Denna modell på lösningar är bra, då det krävs ett snabbt beslut i 
en oviktig fråga. Dominansmodellen undergräver ett fortsatt samarbete men används ofta när det 
gäller experter. I den undvikande modellen värderar den undvikande varken sig själv eller andra 
högt. Det är en ”låt gå attityd” som genomblåser denna konflikthanteringsmodell. Den person som 
använder denna stil drar sig undan och låter andra kämpa med resultaten. I denna modell tar det 
lång tid att komma till konsensus. Konflikten brukar ta sin egen väg när denna modell används, 
konflikter försvinner dock aldrig med tiden. Det kan hända att någon annan får ta tag i problemet i 
stället Den sista modellen som ligger mittemellan är kompromiss. Denna modell är en medelväg för 
de andra modellerna, alla inblandade har något att ge och något att ta. Kompromiss funkar bra när 
båda sidor har rätt och mindre bra när någon sida har fel. Är frågorna komplicerade eller är makten 
balanserade är kompromiss en bra lösning. Kompromissmodellen för parterna förhoppningsvis 
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närmre varandra och de får berätta och sina behov.124

 

5.2 Rådgivning 
Om ett förhållande inte fungerar och innan ett par bestämmer sig för skilsmässa, kan rådgivning 
vara en lösning. Syftet med rådgivning är att paret skall komma underfund med de problem som 
finns, bearbeta dessa och kunna gå vidare med relationen. De ställen som erbjuder rådgivning är 
bland annat kommunen, Svenska kyrkan och familjeterapeuter. Kommunen har skyldighet att 
erbjuda rådgivning. Kostnaden för rådgivningen får paren betala själva. På kommunen kan det 
finnas en väntetid, ibland upptill tre månader. Paret kan välja att gå tillsammans eller enskilt men 
det som är att rekommendera är att gå bägge två. På rådgivningen styrs samtalet av en 
familjerådgivare och fokus ligger på parterna själva, att de får berätta om sig själva. Vanligtvis är 
det sex stycken samtal som genomförs men det finns par som bara orkar med ett samtal, eller bara 
går på samtal för att diskutera en viss fråga. Efter två till tre samtal brukar paren komma till en 
gräns där de känner att de vill avsluta relationen eller slutar gå på samtalen eftersom de bestämmer 
sig för att verkligen jobba för en bättre relation.125 Rådgivarens uppgift är att alliera sig med 
processen i familjen och inte med någon av parterna. Detta kan vara svårt, speciellt om rådgivaren 
hyser starkare sympati för en av parterna. Rådgivaren kan jobba på att stärka gemenskapen i 
familjen eftersom det kan förbättra situationen för familjen.126

 

5.3 Skilsmässa  
Även om parterna är överens om att de vill skiljas från varandra så fungerar inte det alla gånger på 
en gång. Om paret har barn under 16 år eller om ena parten är emot skilsmässan finns det en 
betänketid på sex månader. När det finns barn är betänketiden obligatorisk, detta gäller även om 
barnet inte är gemensamt. Det avgörande är om barnet bor hos den som skall skiljas. Om vårdnaden 
är enskild eller gemensam med någon annan spelar ingen roll. Om paret har bott isär mer än två år 
behövs ingen betänketid, utan då kan skilsmässan gå igenom på en gång. När det gäller de fall då 
bara en av makarna vill skiljas kan den andra inte förhindra skilsmässan utan bara fördröja den. 
Under betänketiden är ett par fortfarande, i juridisk mening, äkta makar. Betänketiden kan vara 
mellan sex och tolv månader och börjar löpa från den dagen tingsrätten får in den gemensamma 
skilsmässoansökan. När betänketiden har löpt ut kan makarna eller bara en av dem begära en dom 
om skilsmässa av tingsrätten. Om makarna vill försöka att lappa ihop sitt förhållande under 
betänketiden så nollställs den och makarna måste ansöka om ny betänketid om de vill skiljas igen. 
Syftet med betänketid är att makarna skall få tid att tänka igenom om skilsmässa är den bästa 
lösningen på deras problem.127 Eftersom paret anses som gifta under betänketiden kan de inte gifta 
om sig med andra under denna tid, det finns dock inget juridiskt hinder att flytta ihop med någon 
annan under perioden. Om ena maken avlider under betänketiden så anses äktenskapet vara avslutat 
i och med dödsfallet och därigenom sker en bodelning, det sker inget makesarv under denna tid.128  

 

5.4 Boende vårdnad, och umgänge  
Alla människor som har barn är föräldrar men det betyder inte att de är vårdnadshavare. Är två 
föräldrar gifta när barnet föds får de automatiskt gemensam vårdnad, detsamma gäller om 
föräldrarna gifter sig efter födelsen av barnet. Om modern är ogift vid ankomsten av barnet får hon 
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ensam vårdnad om barnet. Vårdanden om barnet består tills barnet är 18 år fyllda.129 En 
vårdnadshavare är den som tar beslut i frågor som rör barnet. Att vara vårdnadshavare innebär att 
sörja för barnets omvårdnad, trygghet och fostran. Personen eller personerna som är vårdnadshavare 
skall bry sig om barnet, dess behov och uppfylla dessa. Det är även vårdnadshavarens ansvar att se 
till att barnet inte skadar sig eller andra. Barn behöver stabilitet och rutin. Barn behöver en god 
uppfostran och det är vårdnadshavarens skyldighet att ge detta genom bland annat regler. En god 
uppfostran handlar även om att barnet känner sig behövd och känner ansvar, något som kommer när 
det blir äldre.130 Den allvarligast konflikten mellan makar om vårdnad, bottnar många gånger i att 
föräldrarna har olösta konflikter mellan sig. Om föräldrar får hjälp att säga hej då till varandra, 
samtidig som de genomgår tvisten om vårdnaden, så gynnar det barnet genom ett fortsatt 
gemensamt föräldraransvar.131

 

Efter en skilsmässa är det vanligast att föräldrarna bibehåller gemensam vårdnad. Den kom en lag 
år 1998 som ger domstolar rätt att utdöma gemensam vårdnad även om föräldrarna inte är överens 
om det. Lagen utgår ifrån att det är bäst för barnet om föräldrarna har gemensam vårdnad. Om 
föräldrarna är överens vid skilsmässan att behålla gemensam vårdnad så behövs det inte meddelas 
till tingsrätten. När domstolen skall avgöra om vem som skall ha vårdnaden om barnet, utgår de 
ifrån vad som är barnets bästa. Vad exakt barns bästa är, finns det ingen exakt reglering om utan det 
är fallet i sig som avgör det. Grundtanken är att barnet skall ha en trygg miljö att växa upp i och 
skall ha god kontakt med båda sina föräldrar. Lagstiftningen anger att domstolen skall ta hänsyn till 
vem som är den förälder som kan tillgodose barnets behov bäst och vem som kan ha den bästa 
kontakten med den andra föräldern.132  Tvister om boende, vårdnad och umgånge med mera har 
tendenser att dra ut länge på tiden, till och med i flera år. Det är därför viktigt att föräldrar snabbt 
löser dessa frågor för barnet skull, eftersom det underlättar mycket för barnet.133 I vårdnadstvister 
och andra tvister gällande barn är barnets vilja viktig. Det finns ingen bestämd ålder i 
lagstiftningen, däremot finns det rekommendationer om tolv år. Det finns dock fall där det är 
behövligt att gå nedåt i åldern.134

 

När frågan om vårdnad är löst, så skall frågan om vart barnet skall bo lösas. Att föräldrarna själva 
kommer överens om gemensam vårdnad eller om domstolen dömer detta, betyder det inte att frågan 
om boeende är löst. Gemensam vårdnad betyder inte automatiskt att barnet skall bo halva tiden var 
hos varje förälder, om inte föräldrarna kommer överens om det. Föräldrarna kan komma överens 
om att barnet skall bo halva tiden var hos dem eller så kan boendet schemaläggas. Vilken förälder 
det är bäst att bo hos kan även vara beroende av barnets ålder. När barnet är litet, är kontakten med 
modern viktigt och fram till att barnet är tre år kan det ha störst behov av att vara tillsammans med 
den som barnet har starkast band till. När barnet är i åldern mellan 3-5 år är båda föräldrarna 
viktiga. När barnet kommer upp i skolåldern har undersökningar visat att om barnet bor 
tillsammans med den av samma kön, alltså döttrar med mödrar och söner med fäder, utvecklar 
barnet en bättre anpassning än om barnet skulle bo med det med förälder av motsatt kön. Den bättre 
anpassningen visas bland annat i större kompetens, mognad och självkänsla.135  

 

Barn har rätt att få träffa sina föräldrar. Detta rätt kallas för umgängesrätt, det är alltså en rätt för 
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barnet att träffa sina föräldrar och inte en rätt föräldrarna att träffa barnet. Umgänget utgår från 
barnets intresse och hur det skall utformas bottnar i vad som är bäst för barnet. Ett barns behov av 
båda sina föräldrar ökar vid en separation. För att underlätta hur umgängesrätten skall tillämpas kan 
ett så kallat umgängesschema upprättas. Detta schema visar när barnet och den förälder som barnet 
inte bor hos skall umgås.136 För att ha något att falla tillbaka på om det skulle uppstå problem i 
framtiden är det bra om det upprättas ett avtal om hur umgänget skall fördelas. Detta avtal måste 
dock socialnämnden i den kommun som barnet är folkbokförd godkänna för att avtalet skall vinna 
laga kraft.137 Även tingsrätten kan godkänna detta. Om föräldrarna senare är överens att frångå 
avtalet eller domen kan de göra det, men bara om föräldrarna är överens. Det kan ju gälla 
flexibilitet vid resa, födelsedagar eller liknade.138

 

5.5 Samarbetssamtal  
Om föräldrar inte kan komma överens, angående de barn som finns i förhållandet vid en separation, 
finns det hjälp att tillgå. Bland annat finns det samarbetssamtal. Det är socialförvaltningen i 
kommunen som står för kostnaden för samtalen och de är skyldiga att ge samtal enligt 5:3 
Socialtjänstlagen. Syftet med samarbetssamtal är att finna vägar till samarbete kring barnet. 
Samtalen kan även handla om de vuxnas relation till varandra. Samarbetssamtal är frivilligt.139 En 
domstol kan dock förordna om samarbetssamtal för att parterna i samförstånd skall lösa tvisterna 
runt vårdnad, boende och umgänge. Domstolen har dock inga sanktioner att sätta in om föräldrarna 
inte medverkar i samarbetssamtalen. Om ena föräldern motsätter sig samarbetssamtal kan det dock 
ses som att denne sätter sina behov först och är en mindre lämplig vårdnadshavare.140 

Samarbetssamtal är till för att föräldrar skall finna en lösning på fredlig väg istället för att inleda en 
rättsprocess.141 Det är viktigt för föräldrarna att förstå barnets bästa trots att de har motsättningar 
mot varandra. Samtalsledaren kan här, som tredje part presentera barnets perspektiv och hjälpa 
föräldrarna att förstå varandra.142

 

Samarbetssamtalet är inriktat på det som skall hända i framtiden och inte på dåtiden. Det är tillåtet 
att vara ledsen men återuppretade aggressiva utbrott avbryts.143 År 1991 infördes det regler om 
samarbetssamtal i föräldrabalken. Då sades det att barn någon gång skulle medverka i samtalen, 
men detta skulle ske efter att föräldrarna börjat samarbeta. Samarbetssamtal är en variant av 
medling.144 Skillnaden mellan samarbetssamtal och familjerådgivning är att i familjerådgivning 
ligger fokus på parterna och konflikterna i relationen och i samarbetssamtal ligger fokus på 
föräldrarna och barnet. Båda typerna av samtal tar upp föräldrarnas relation men i samarbetssamtal 
bearbetas inte relationen i sig utan behandlar hur ett fungerande samarbete kring barnet skall gå 
till.145

 

Det finns olika upplägg på samarbetssamtal. Flera uttalanden tyder på att det är bättre att vara två 
samtalsledare i stället för en. Att vara ensam som samtalsledare kan bland annat leda till att denne 
kan ta ställning för någon av parterna eller smittas av den hopplöshet som familjen kan utstråla. Om 
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det finns två samtalsledare närvarande kan dessa stötta varandra och de ser och hör mer 
tillsammans. I de fall de finns en samtalsledare av vardera kön så kan de samarbeta med olika 
kommunikationsmodeller. Det är dock viktigt att samtalsledarna är samspelta med varandra och 
inte känner konkurrens mellan varandra.146

 

Den första juli 2006 kom en lagändring i föräldrabalken som betonar vikten av att barn får 
medverka i samarbetssamtal. Dock bör föräldrarna tänka över vilken roll barnet skall ha i samtalen 
innan de tar med sig barnet. Skall barnet tala enskilt med samtalsledaren eller skall barnet samtala 
med föräldrarna? Att lägga ett val på barns axlar angående föräldrar är väldigt betungande för barn. 
Andra parter än de biologiska föräldrarna kan även medverka i samarbetssamtalen så som nya 
partners, lärare eller släktingar, dock bör båda föräldrarna samtycka till att någon annan part 
medverkar i samtalen.147

Skillnaderna och likheterna mellan samarbetssamtal och medling är flera148: 

SKILLNADER 

Medling      Samarbetssamtal 

Medlaren underlättar en uppgörelse  Samtalsledaren förhandlar fram en lösning 
tillsammans med parterna 

Forntid, nutid och framtid behandlas Framtiden behandlas 

Är lösningsorienterad alternativt transformativ Lösningsorienterad 

Bindande juridiska avtal kan uppföras Överenskommelse angående barnet upprättas 

Fokus är på kort eller lång tid Fokus är på lång tid 

Medlaren är opartisk Samtalsledaren tar sida för barnet 

Parterna styr samtalet Samtalsledaren styr samtalet till  

 överenskommelse som gynnar barnet 

LIKHETER 

Medling Samarbetssamtal 

Informella regler om samtalet Informella regler om samtalet 

Känslor och fakta framkommer Känslor och fakta framkommer 

Uppgörelsen är flexibel och dynamisk Uppgörelsen är flexibel och dynamisk 

Samarbete Samarbete kring barnet 

Intresseinriktad Intresseinriktad 

Parterna får prata av sig Parterna får prata av sig 

 

5.7 Familjemedling  
När det gäller medling i familjen får parterna lufta sina problem och efter att ha beskrivit sina behov 
och sina intressen, kan parterna försöka nå en lösning. Konstellationen vid familjemedling kan se ut 
på olika sätt. Det kan vara förälder/förälder, förälder/barn eller medling där barn och en medlande 
förälder är inblandad. Det kan handla om generationer som lever tillsammans, vårdnadstvister med 
                                                 
146  Öberg 2006, s. 16f 
147  Wahlsten, Samarbetssamtal- vad är det och vad gör man? 
148  Norman, Informationsblad 
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mera. Det som kan vara viktigt att komma ihåg när det gäller familjemedling är att det ofta finns en 
historia och olösta problem innan. Föräldrarna har även ett behov att bibehålla en god kontakt 
eftersom de bland annat har barn, egendom, gemensamma vänner tillsammans. I familjemedling 
kan det även vara så att den ene partens behov inte kan tillfredsställas; denne kanske vill fortsätta 
leva med den andre parten. I detta fall finns det två vägar, antingen kommer medlingen att handla 
om hur paret skall dela på vårdnad, egendom med mera eller så kan medlingen leda till paret hittar 
en ny grund i förhållandet eller att de börjar gå i parterapi. Medlingen kan vara en del av 
sorgearbete då paret har bestämt sig för att dela på sig. Medlingen kan då ses som en hjälp på vägen 
till det nya livet.149

 

Medlingens uppgift är att fokusera på nuet och framtiden, vissa rådgivare anser dock att makarna 
behöver ta sig igenom ”varför-frågorna” innan de kan fokusera på framtiden. Dåtiden behövs dock 
beaktas när det gäller medling, så att parterna kan ventilera det som hänt. Då parterna börjar älta för 
mycket av dåtiden är det bra bryta och fokusera på framtiden i stället.150

 

I medling sitter parterna oftast tillsammans hela tiden. Syftet med detta är att rådgivaren skall få en 
bild om det finns något att fortsätta på hos makarna. Det är viktigt för parterna att ta eget ansvar för 
medlingen även om huvudansvaret ligger på medlaren. Parter i samtalet kanske vill ha separata 
samtal och då får de föreslå medlaren det. Separata samtal kan vara bra då ena parten har något 
känsligt att ta upp eller om denne vill ha medlarens åsikt på något, exempelvis ett förslag som 
kommit upp. I separata samtal kan starka känslor ventileras.151

 

För att medlingen skall fungera bra är det viktigt att skapa ett bra samtalsklimat. Om det pågår en 
konflikt mellan parterna så är ett ”eldupphör” väldigt bra, för då kan de stridande parterna lägga 
konflikten åt sidan och fokusera på medlingen. ”Eldupphöret” kan bidra till att stämningen runt 
medlingen blir bra, inger hopp för framtiden och att parterna visar ömsesidig respekt och vilja att 
samarbeta.152 Vid medling kan det kännas bättre för paret som kommer dit om det finns två 
medlare, en manlig och en kvinnlig, speciellt om det handlar om frågor så som vårdnad, umgänge 
och skilsmässa. Denna konstellation, med två medlare har också visat att det ger mer balanserade 
och rättvisare överenskommelser.153  
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5.8 Familjemedling i de nordiska länderna 
För i tiden, fram till år 1974 fanns det påtvingad medling vid skilsmässa i Sverige. Den påtvingade 
medlingen fanns även i de andra nordiska länderna fram till år 1987 i Finland, år 1989 i Danmark 
och till år 1993 i Norge och Island. Nu för tiden finns det dock frivillig medling vid skilsmässa i de 
nordiska länderna.154

 

Finland var först i Norden med lagar om barn. Socialkontoret skulle hjälpa till med att utforma avtal 
om föräldraransvar, dagligt umgänge och underhåll för barn. År 1987 kom en lagändring som 
reglerade gratis konfliktmedling i familjefrågor. Lagen säger att tvister vid skilsmässa och andra 
konflikter skall det medlas i innan frågan lämnas över till domstol. Ansvaret för medlingen ligger 
på socialtjänsten i kommunen. Själva medlingen kan utföras av olika organisationer och individer 
om de har fått ett speciellt tillstånd. Kyrkan har till exempelvis en stor roll i familjefrågor men 
betecknar den som parterapi och prioriterar inte medling speciellt högt då kyrkan inte kan hjälpa till 
med avtal. Advokater i Finland får en kort utbildning i medling så vissa advokater sysselsätter sig 
med detta. Det finns inga klara siffror på hur många medlingar som genomförs i Finland.155

 

I Norge är medling ett obligatoriskt steg i skilsmässoförfarandet, utan medling blir det ingen 
skilsmässa, alla fall om paret har barn under 16 år. Föräldrar som bor ihop har rätt att delta i 
medling men inte någon skyldighet. Medlingen är gratis. Den norska lagen säger att om föräldrar 
har skilda åsikter om vårdnad, boende och umgänge och vänder sig till domstolen skall de försöka 
med medling först. När lagen infördes blev det ett motstånd mot den obligatoriska medlingen 
eftersom det bygger på frivillighet men myndigheterna ansåg att det var för barnets bästa. Under år 
2004 genomfördes 14 000 stycken medlingar i Norge. Den längsta tiden för gratis medling i Norge 
är fyra timmar, paret har rätt och skyldighet att delta i tre timmars medling men kan sluta tidigare 
om de upprättar ett avtal. Det är den så kallade fylkesmannen som bestämmer vem som kan vara 
medlare, det kan vara bland annat präster, personer inom sjukvården, advokater och psykologer. De 
som är medlare måste dock ha kunskap om juridiska och barnskyddsligga förhållanden. De som är 
medlare skall genomgå en tre dagars utbildning och en årlig efterutbildning.156

 

I Danmark kan familjemedlingen ske på tre olika sätt, genom länet (statsamten), som rättsmedling 
eller via mediatoradvokater som anlitas privat. Advokaterna var först, efter det kom Familie-
mediatorgruppen. Parterna får bekosta medlingen själva om de går till Familiemediatorgruppen. 
När det gäller medling genom länet är denna kostnadsfri men kommer bara till stånd när en 
handläggare har konstaterat att parterna inte är överens. Denna medling sker alltid med två medlare, 
den ene har juridisk bakgrund och den andra är barnsakkunnig så som psykolog eller 
socialrådgivare. Alla dessa medlare har en grundutbildning. I januari 2007 införs flera förändringar 
på det familjrättsliga området i Danmark. Då kommer alla tvister om vårdnad, separation och 
skilsmässa gå via statsförvaltningen. Medling kommer att bli ett steg innan domstolsförfarandet. 
Det kommer även att bli tillåtet för barn att delta i medlingen, vilket det inte har varit innan.157

 

På Island har medlingen inte funnit sin fasta form. Det har varit flera parter inblandade i 
medlingskedet som så advokater, psykologer och socialrådgivare. Den äktenskapslag som finns ger 
gifta par möjlighet till medling vid uppbrott av relationen och om paret har barn som är minderåriga 
skall det medlas mellan dem. Medlingen på Island fokuserar på om det finns någon chans för paret 
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att kunna fortsätta äktenskapet. Medlingen sköts vanligtvis av psykologer, medling är gratis och 
föräldrarna bestämmer själva om de vill delta eller inte. Psykologerna jobbar för sysselmannen och 
de har ingen speciell utbildning i medling. Om parterna inte kan komma överens så lämnas fallet 
över till domstol.158
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6 Tips på vägen 
Det finns ingen universell lösning på hur ett par håller sams i vått och torrt. Det finns dock många 
tips på vägen på hur ett förhållande kan bli starkare, vissa tips bättre än andra. Att försöka vara 
vänlig och inte dömande i sitt bemötande underlättar för en bättre relation. 
 
6.1 Vänlighet/medmänsklighet 
Även om två parter är ärliga mot varandra, har gemensamma vänner och intressen så garanteras det 
inte att kärleken hålls vid liv. Det finns även par som dras till varandra fysiskt men som slåss och 
inte kan leva tillsammans i längre perioder. Om parterna går in för att vara vänner genom allt som 
händer kan bättre lösningar nås eftersom de då kan utgå ifrån allt som förhållandet har att vinna på 
vänskapen. Vänner ställer upp för varandra, bryr sig inte om varandras små fel och de har tålamod 
med varandra. Vänner lyssnar på varandra och är många gånger bra på att kommunicera med 
varandra. Man kan som partner ha som mål att behandla sin käresta med samma respekt, vänlighet 
och uppskattning som man visar sin bästa vän. Även om många säger att partnern är den bästa 
vännen så behandlas partner inte som det, utan behandlas i stället som en ägodel. Om ett par är 
vänner kan kompromisser alltid ske och en känsla av trygghet av att man ställer upp för varandra 
kan infinna sig.159  
 
Vänliga känslor är en av grunderna för att varma känslor skall hållas vid liv. Vänlighet handlar om 
att bemöta sin partner på samma sätt som en själv vill bli bemött och handlar inte om ett påklistrat 
leende. Dessutom smittar vänlighet av sig. Det är svårt att vara arg på någon som är konstant vänlig 
mot en. Vi får inte glömma att vi får igen med samma mynt som vi ger. Är någon snäll när vi beter 
oss illa kan vi kanske vara det samma mot dem.160

 
Att visa medkänsla innebär att kunna sätta sig in i någon annans situation, som partner delas alla 
känslor, både glädje och sorg. Tyvärr kan det bli så i förhållanden, som är långa, att 
medmänskligheten gradvis försvinner, partnern blir tagen för givet. Om medmänskligheten har eller 
håller på att försvinna ur ett förhållande är det viktigt att påminna sig om att sin partners känslor är 
lika viktigt som ens själv. Om någon i ett förhållande behöver prata ut så är det sista som behövs 
negativa känslor eller motattacker från sin partner. Då behövs medmänsklighet och kärlek, detta 
kan vara lösning på många småsaker. Det är bra att komma ihåg att visa medmänsklighet mot sig 
själv och inte banna sig själv om något går fel. En person är inte mer än mänsklig.161

 
6.2 Positivitet 
Om vi som människor söker efter en viss känsla så hittar vi den, letar vi till exempel efter orättvisa 
eller något som är negativt hos vår partner så hittar vi det. Händer det något som kan vara negativt 
så känner vi den känslan. Till exempel om vår partner får ett nytt jobb på andra sidan av landet och 
det kommer att innebära flera omställningar så ser vi det negativt. Om vi istället skulle se det 
positiva så skulle val angående förhållandet bli lättare. Skulle det hända att vår partner flirtade med 
någon annan så skulle vi säkert se mycket negativt på det. Men om vi skulle kunna se det positiva i 
det så kan vi se att partnern kanske behöver mer uppmärksamhet av en själv. Flirtandet kan istället 
fungera som en väckarklocka för att förhållandet inte är bra.162

 
I dagens samhälle finns den mentaliteten att det nyaste är det bästa. Vi uppgraderar våra saker till 
större och större till exempel när det gäller bilar, hus och datorer. Att ha samma tänkande när det 
gäller partner, att någon annan än sin partner skulle vara snyggare eller vara en bättre älskare, kan 
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finnas. Med en annan partner kanske våra behov blir uppfyllda på andra sätt. Även media speglar 
denna blid, människor i TV-serier är otrogna och är hela tiden på väg in i nya förhållanden. Ingen är 
nöjd med det den har. Att fokusera på något annat än det förhållande som finns kan leda till att det 
varande förhållandet blir sämre. Känslor av besvikelse och frustration kan uppstå om någon jämför 
det som finns med något som skulle kunna finnas. Ett partnerbyte betyder inte att allt det dåliga 
försvinner. De saker som är dåliga i det varande förhållandet försvinner men nya saker att stå ut 
med uppkommer säkerligen. Om parterna i ett förhållande uppskattar det som finns, upptäcks det 
nog att gräset är långt ifrån grönare på andra sidan.163  
 
Tillräckligt är nog finns det något som heter och det syftar på att inte älta det som varit. Det är inte 
roligt att städigt bli påmind om gamla oförrätter. I stället för att älta det som varit kan en part 
fundera på hur det kan utveckla dennes förmåga att älska och förlåta, att tänka på det förgångna kan 
leda till oro och misstänksamhet och inte till kärlek. Ingen människa är perfekt och misstag sker, 
men istället för en dömande stil är en förlåtande stil lättare att handskas med. Att vara förlåtande 
och stöttande är bättre för sammanhållningen i förhållandet i stället för att blåsa upp misstag som 
sker. Misstaget som sker kan, om det diskuteras, leda till en djupare sammanhållning. Genom att 
förlåta, glömma och gå vidare kan negativa tankar försvinna och vinsten blir ett förhållande som är 
öppnare och mer kärleksfullt för båda parter.164  
 
Det är inte bara i handling det positiva är behövligt utan det är även i tanke. Laddas det upp med 
mycket negativa tankar, innan en händelse sker, kommer detta att spela i händelsen. Om en person 
skjuter de negativa känslorna åt sidan finns det mer plats för goda och kärleksfulla tankar.165  
 
6.3 Kontroll 
Att föra protokoll på det som görs av den andra parten är även något som kan ställa till det. Då kan 
känslor av orättvisa uppkomma som även de leder till frustration och en spänd relation. Detta leder 
till att parterna inte är nöjda med varandra längre och detta märks genom en försvarsattityd. Paret 
börjar jämföra vad de gör för varandra. Då känslor av rättvisa uppkommer bör man som partner 
tänka på allt den andra gör i stället för att reta sig på det den inte gör.166

 
Att se till sig själv när konflikter uppstår kan vara mycket svårt och tråkigt att erkänna men 
relationen kan bli bättre av det. Om en partner säger till en sin partner ”Du hackar alltid på mig” så 
kommer reaktionen med största sannolikhet att bli att vi intar försvarsställning istället för att 
fundera och säga ”Det har du nog rätt, tack för att du gör mig uppmärksam på det.” Om partnern 
istället funderar hur det kan komma sig att denne hackar på den andra och vad det är som gör det så 
kan det skapa en ödmjuk attityd och leda till en utvecklande diskussion. Då kan paret komma fram 
till hur det är egentligen, är det någon som hackar för mycket eller är den andra parten bara 
lättstött? Ofta bidrar dock båda parter till konflikten på varsitt sätt men när ingen av parterna ser sin 
egen roll i konflikten blir den svårare, om inte omöjlig att lösa.167  
 
Motsatsen till försvarsbenägenhet är accepterande. Strävar en person mot accepterande så öppnar 
denne handen mot allt som omgivningen vill ge, istället för den försvarsbenägna personen som 
knyter nävarna om sitt eget. Den accepterande stilen handlar om att vara öppen och mottaglig för 
det som andra har att säga, att lyssna bättre och vara mindre lättstött. Om en person anammar den 
accepterande stilen så kommer denne att kunna behålla sitt lugn när någon annan kritiserar. I och 
med lugnet kan personen antingen låta kritiken passera eller lära sig något av det. Den accepterande 
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stilen smittar även av sig till andra.168
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7 Sammanfattande slutdiskussion 
I denna uppsats har pars samtal, konflikter och lösningar gåtts igenom. Som en tråd genom hela 
arbetet har andan om överenskommelser och samförstånd varit viktigt. Studeras de olika delarna i 
uppsatsen visas att överenskommelser och samförstånd är en viktig bas i kommunikation, varför 
konflikter uppstår och hur dessa löses. Förstår de samtalande inte varandra när de samtalar kan 
missförstånd och konflikter uppstå. Det är viktigt, anser jag, att reda ut de problem som finns i ett 
förhållande på ett tidigt plan, för annars tror jag, att det är lätt att konflikterna byggs på och inte 
reds ut. Om dessa konflikter ligger och gror finns det, tror jag, risker att paret går och stör sig på 
detta och är rädda för att väcka de känsliga frågorna. 

 

När det gäller kommunikation tror jag att det finns vissa punkter att ta fasta på; att tala så att den 
andra förstår, med rak kommunikation, att lyssna noga på vad den andra vill berätta och att inte 
utgå ifrån att den andre har förstått det man har pratat om, utan att ge denne en chans att få 
sammanfatta. Uppstår det missförstånd är det viktigt att reda ut dessa på en gång. Förhållandet 
mellan parterna och samtalsklimatet har en stor del i hur vi tolkar det som sägs. Om vi har alla 
taggar utåt och har en negativ inställning kan det som sägs tolkas på ett annat sätt än om vi är glada 
och på bra humör. Om de samtalande inte säger det de menar, kan det också bli missförstånd, så 
som det blev med pojken som inte på ett direkt sätt frågade sin far om han kunde komma och se 
sonen spela en match. Fadern trodde att sonen talade om familjens bil, parterna förstod inte 
varandra och missförstånd uppstod som ledde till en tjurig son och en grinig pappa. Om sonen 
istället sagt vad han egentligen menande tror jag att konflikten hade kunnat undvikas. Jag tror att 
om ett par samtalar mycket om hur de upplever olika saker och hur de känner inför olika saker kan 
detta underlätta i relationen. Parterna lär sig om de olika ömma punkter som finns och genom 
vetskap om dessa kan paret försöka undvika dessa. Det är de ömma punkterna som får oss att 
reagera med känslor i stället för med förnuft. 

 

Konflikter är en del av vår vardag. Jag tror inte att det helt går att undvika konflikter i relationer 
men det finns sätt att försöka minimera dessa. Innan ett barn kommer in i ett förhållande kan 
konflikter handla om hur man viker sockor, hur man upplever relationen eller annat. Det är frågorna 
om hur sockorna viks som är lättare att ta upp. Att ta upp att någon i en relation inte mår bra av 
relationen, att denne behöver mer uppmärksamhet eller att denne vill att något skall förändras är 
jobbigt att prata om. Då ett barn kommer in i relationen förändras tvåsamheten till en tresamhet. En 
av parterna, oftast pappan kan känna sig utanför och detta kan leda till att han söker sig ut från 
relationen antingen med andra kvinnor, jobb eller fritidsintressen. Jag tror att det är viktigt att 
förbereda sig för den förändring som kommer genom ett barn, att prata om de olika förväntningar 
man har, både på sin partner och sin omgivning.  

 

Att inse att man som par har problem, tror jag är ett viktigt steg på vägen, för att kunna lösa dessa. 
För att lösa de problem som finns i relationen krävs ibland hjälp utifrån. Jag tror att flera par kan 
tycka att det är skämmande eller jobbigt att sitta med någon främling och diskutera sina problem. 
Då får man nog se ännu längre fram, se att relationen eventuellt kan räddas av dessa samtal. Om 
paret har kommit fram till dela på sig är den enda lösningen tror jag att det är viktigt att paret skiljs 
som vänner och pratar om eventuella frågor som uppstått. Det kan, tror jag, skapa frid hos de 
individuella personerna och de kan komma vidare med sina liv fortare. Jag tror att det är bättre att 
reda ut varför relationen tog slut än att bara avsluta den helt abrupt. Om paret har barn tillsammans 
är det ännu viktigare att de kan ha en bra relation tillsammans, framför allt för barnets skull. För 
barnets skull är det viktigt att föräldrarna håller sina konflikter mellan varandra och inte låter barnet 
bli inblandat på så sätt att det kommer mittemellan. Att höra sina föräldrar bråka om en själv kan 
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leda till att barnet tar på sig skulden och tror att det är anledningen till skilsmässan, detta är i alla 
fall fel! Barn skall inte behöva vara anledningen till en skilsmässa. För att hjälpa föräldrarna att 
komma överens finns så kallade samarbetssamtal, där framtiden är i fokus om hur föräldrarna skall 
kunna samarbeta. Med hjälp av dessa samtal kan även frågor om vårdnad, umgänge och boende 
lösas på ett bättre sätt än att starta en rättslig process som oftast är värre för alla inblandade. 
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